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جوهر العين وسلطة التفكير

�س���ر اأغوار الفن مغامرة فكرية تتطلب املرا�س 
وفقه الإطالع على اأو�س���ع م�سادر املعرفة، الفنية 
والتاريخي���ة والجتماعية والنقدية والفل�س���فية، 
بحث���ا عن التوثيق املدقق لهذا الن�س���اط الإن�س���اين 

الذي يفي�س باملعاين والرموز والدللت.
وال�سوؤال ع���ن البناء الفني، تقني���ا ومفاهيميا، 
ومتاي���ز حقبه���ا،  الرم���وز  ه���ذه  عن���د  يتوق���ف 
والثقاف���ات الت���ي اأفرزتها، و�ساهم���ت يف اإيجاد 
الو�سائل لذيوعه���ا وحفظها وخلق النقا�س حولها، 
وحماول���ة ن���ر اأ�سئل���ة جوهرية تنب����س يف الفن 

للك�سف عن مكامن الإ�سكالت.
ي�ستجم���ع كت���اب "التفكري بالع���ني" يف التتابع 
التاأليف���ي لف�سوله بني الفك���رة واملعنى والتجربة 
واملبن���ى وعنا����رش الل���ون والإيق���اع والف�س���اء 
واملنظ���ور عل���ى م�ست���وى بعد جمالي���ة التفكري، 
لالإجابة عن اأ�سئلة وثيقة ال�سلة بني العمق الفل�سفي 

والبعد الب�رشي يف العملية الفنية.

تقديم:

)*( األستاذ محمد بن كيران
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"�ستيف���ان مالرمي"*1 يف "كتاب���ات عن الفن"، 
اأكد على اأن "الع���ني يد للت�سوير" لكننا نقف يف 
هذا الإ�سدار، على حقائق فكرية مرتبطة بجوهر 
الع���ني وماهي���ة التفك���ري، حقائ���ق جدي���دة ترز 
اأنه���ا م�س���در التج�سيد للحا����رش والغائب وحفظ 
الذاك���رة، وقد تك���ون اأبعد من ذل���ك، حني تنتقل 
بالإن�سان م���ن عامل الواقع وما حتده من قيود اإىل 
عامل ال�ستمتاع باخلرة اجلمالية التي تبعث يف 
النف����س ال�رشور والرتياح وبهجة البحث عن لذة 
ال�س���وؤال واأن�س املقاربة بني املرئي يف العمل الفني 

وامل�سمر يف �سياقاته.
هذا الكت���اب يوؤكد على اأن الن�سجام الواعي بني 
العني والتفك���ري ل بد اأن يحكم عليه ا�ستب�سارنا 
باعتب���اره عار�س���ا ل غن���ى عنه لتلبي���ة حاجات 
الفهم والدراك، لهدف تناغ���م املوجودات مع ما 
ن�سته���دف روؤيته وتاأويله وا�ستعماله، اإذ بوا�سطتها 
فق���ط نكت�س���ب املعرف���ة، ليق���رتن بنب���ل الغاية 
ال�سعور باللذة ويك���ون �رشط هذا النبل املعريف 
متث���ل قبلي متخي���ل ينطوي على مب���ادئ القراءة 

والتاأويل.
وعلى امتداد تعدد الأ�ساليب الفنية ت�سافر العني 
املفكرة وهي تطوي امل�سافات الفا�سلة بني الناظم 
واملتلقي وبني واقعية �سهلة الإدراك واأخرى تعيد 



التفكري بالعني

5

الفك���ر للنب�س يف اجل���ذور واإيق���اظ الأحالم التي 
توؤرق الإن�سانية، تلك هي نرة اخلطاب التي ميزت 
اأ�سلوب املوؤل���ف يف الجتاهات اجلوهرية ملحتوى 
الكتاب بعي���دا عن املالحظة والو�س���ف والوقوف 
عند حدود املبا�رش من القول، ليحلل بعمق احلركة 
الداخلية لالأثر الفني على العني والعقل وال�سلوك 
وه���ي �سمات اإمن���از بها الفن���ان والكات���ب �سعيد 
العفا�سي يف الك�سف عن املو�سوعات التي توؤثث 
الع���ني وتوق���ظ الفكر باإعم���ال م�سال���ك الفل�سفة 

وجتليات النقد احل�سيف.
با�ستطاع���ة الفك���ر الفل�سف���ي الذي ميت���اح منه 
املوؤل���ف مو�سوعات���ه اأن ينتقل بني الف���ن كاإنتاج، 
وبني النظريات التي توؤطره م�ستعينا بعلم اجلمال 
ليحق���ق انت�س���ارات اإيجابي���ة، ت�سم���و بالعنا����رش 
املكت�سبة اإىل املب���ادئ والأ�س�س التي تثري النقا�س 
واملالحظ���ات املجدي���ة وب�س���ط مفاهي���م املعرف���ة 
الفني���ة لتق���ومي الروؤية وطرح املزيد م���ن الأ�سئلة 
والإ�س���كالت يكون الق�سد منه���ا التنوير والنهل 

من حيا�س العني لتطوير �سلطة الفكر.

*1 �س���تيفان ماالرمي �ساعر فرن�س���ي  )1842/1898( . ينتمي  اإىل تيار الرمزية ويعد 

واحدا من روادها، ميثل مع اآرثر رامبو ف�سال مهما بني احلداثة ال�سعرية، التي اأ�س�سها قبلهما 
بودل���ري، وبني املدر�سة الرمزية التي ج�سدها يف ما بعد بول فالريي واأي�سًا املدر�سة الكونية 

التي مثلها يف ما بعد بول كلوديل و�سان جان بري�س.

)*( فنان ناقد تشكيلي
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العين المفكرة والعقل الرائي
مالحظات في مدرَكات الفن والصورة

عندما نتاأم���ل عالقة الإن�سان بذات���ه وبكينونته 
تفاجُئن���ا اأ�سئلة كثرية، ناذراً ما كنا ننتبه اإليها... 
لق���د در�سنا اأن اجل�سد يتكون من اأع�ساء؛ تتفاعل 
مع بع�سها، لكن العالقات اخلفية بني تلك الأع�ساء 
- والتي هي �رش عملها وتاألقها- ما كنا ننظر اإليها 
بالنظر العقلي التاأمل���ي الكايف لنخرج من ذواتنا 
اإىل ذواتن���ا وبذواتن���ا، لنك�س���ف لأنف�سن���ا اأهمية 
م���ا تنطوي علي���ه حوا�سنا وُمْدَركاتن���ا »اجلميلة«، 
يف اإط���اٍر كلي متتزج فيه الأ�سي���اء والعنا�رش حدَّ 

التماهي والذوبان...
قد ي���درك الإن�س���ان باللغة ما ل يدرك���ه العقل، 
اأحيان���ًا، باحلوا����س)!(، وق���د تنفل���ت من���ا الأ�سياء 
يف حلظة تاأم���ل اإذا مل ت�سعفن���ا عنا�رش الطبيعة 
وب���رودة العق���ل املزه���و بعقالنيت���ه املفرطة يف 
ماديتها، لكن يف حلظة م���ا، ويف عنفوان العناق 
املازج ب���ني العني والفكر قد َت�ْسَطُع معامل املعرفة 

تقديم:

)*( الدكتور سعيد أصيل
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اجلدي���دة؛ كي تخت�رش لن���ا م�سافات املحو ال�سائعة 
بني �س�ساعة الروؤية وتعدد الروؤيا.. بني متْوُقع العني 

وت�سكيل الكتابة... 
اإن الع���ني - مت���ر يف اأحاي���ني كث���رية- على تلك 
الأ�سياء املزدحمة مباء حياتنا وفتنتها، وبلوحاتها، 
لكن دون اأن تقف مليًا لنفكر يف مرئياتها؛ لعلها 
تظفر بفك���رة جديدة اأو متع���ة تفتقدها يف تلك 
اللحظات، وهي اأحوج ما تك���ون اإليها، ل�سيما اإذا 
اأ�سفنا لتل���ك املعادلة جمتمع���ة �سغوطات احلياة 
و�رشعة الزمن املنفلت من بني جتاعيد عقولنا...
هن���اك ثقوب كثرية قد ل ميلوؤه���ا اإل الفن.. اإل 
التفكري بالع���ني الرائية النافذة اإىل عمق الأ�سياء: 
منظ���ر جميل ه���ادئ، ح���ادث لطيف جمي���ل، اأو 
مفجع، من���ر علي���ه، اأو بالأحرى مير علين���ا، روؤية 
عابرة لأنا����س –اأو لأ�سخا�س- يحملون همومهم، 
كم���ا اأفكارهم، على ظهوره���م املتقو�سة... تلك 
لعم���ري لوح���ات فني���ة ي�س���رتق الفن���ان ال�سمع 
والب�رش اإليها بوا�سطة ري�سته؛ بحثًا عن م�سمرات 
َقلَّ م���ا ُينَتَبُه اإليها، لكن بفكر العني وبعني الفكر 
يعي���د الفنان تركيب الأ�سياء والتفا�سيل اليومية 
و“الاليومي���ة”، فيعك�س “روؤي���ة” عميقة تتجاوز 
برودة املقط���ع امل�ساَهد و�رشع���ة اللحظة العابرة، 

وقد اقتن�س جوهرها، معيداً ت�سكيله من جديد.
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بعد النتهاء من حلظ���ة ال�ستهاء وتعومي الفكرة 
ت�ست���وي يف لوحة لرتمي به���ا اإىل عني امل�ساهد/ 
الفن���ان الآخر، يعي���د ت�سكيلها، ب���دوره، واإ�سافة 
الأل���وان التي يراه���ا، من وجهة ذوق���ه وتفكريه، 
�ساحلة لإمت���ام �سورة جديدة متجددة، ي�سبح قارئًا 
فاعاًل/فنان���ًا جدي���داً، يحرك الروؤي���ة، ويرى بعني 
التفكري مدقق���ًا مكت�سفا جلزر جديدة غري بادية 
للروؤية الب�سيطة، جزر متتد وف�ساءات تت�سع ُماآلِفًة 
فع���ل الت�س���ال والنف�س���ال معًا، يف حلظ���ة قلما 
تتح�س���ل بال�سيغة املاألوفة، بحث���ًا عن �سوء هارب 
-اأو بالأحرى والأ�س���ح اأ�سواء هاربة- لكنها قابلة 

للقب�س يف عمق الوجود اجلديد.
يف كتابه اجلديد “التفكري بالعني” يتتبع الناقد 
فع���ل الع���ني وعالقت���ه بالتفكري ع���ر م�سارات 
الف���ن الإن�س���اين من���ذ الق���دمي اإىل الي���وم، يعك�س 
لن���ا التح���ولت الت���ي �ساحب���ت ه���ذا النم���ط من 
القارئ واخلالق ل�س���ورة الفن منذ الع�رش البابلي 
والآ�س���وري اإىل اليوم، م���روراً بالع�رش الإ�سالمي 
وع�سور “التنوير” والنه�سة واحلداثة، ليخل�س اإىل 
اأن تقاليد عناق الع���ني والفكر �ساحبت الإن�سان 
ِرداً  التها عرفت تطوراً مطَّ منذ البداي���ة، لكن ت�سكُّ
يف متابعت���ه لل�س���ورة، وتفاعل���ت م���ع معطيات 
اأزمانه���ا يف عالق���ات متثل���ت املعرف���ة بالأو�ساع 
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عر انفعالت اإنت���اج ال�سورة واللوحة والت�سوير 
–مب���ا فيه النحت– يف مزي���ج غريب، اأحيانًا، لكن 
ل���ه دللت���ه “بني ال�سح���ري والديني، ب���ني العقلي 
والب�رشي، وب���ني النفعي واجلمايل” يف عمليات 

مرتبطة ب�سياقاتها التاريخية والجتماعية...
تلك هي القراءة ال�سمولية لفعل الر�سم والكتابة 
واخل���ط، اإذ ل ميك���ن اأن جنم���ع �ست���ات الأ�سياء اإل 
بالنظ���ر اإليه���ا يف كليته���ا، وتلك ه���ي ال�سورة/ 
اللوح���ة، ُت���رى يف ُكلِّيته���ا، وُتق���َراأ يف كليته���ا، 
وُتَتجاَوز-اأي�سَا- يف كليتها، بحثًا عن كلية املعنى 
يف كلي���ة املبنى، مادامت جزئي���ات ال�سوء هي ما 
ي�سمح باأن ي�سيع وميالأ املكان والف�ساء األقًا و نوراً 

وده�سة.
ويف اأيامنا يتحول فع���ل القراءة، مع حتول فعل 
�َسلُّع  املمار�س���ة، فال�س���وق ال�ستهالكية وُفوْبَي���ا التَّ
�ساهم���ت كلها، يف ت�سليع ال�س���ورة والزج بثقافة 
الب����رش اإىل اأت���ون اللَّْحظوي���ة القاتل���ة، تلك التي 
تعتمد حلظ���ة امل�سهد وما يوؤدي���ه يف عملية قن�س 
ُل���بِّ امل�ستهلك الآنية، اأما ما بع���د هذه اللحظة فال 
يهم مادامت “مافيا” �سناعة ال�سورة والأذواق قد 
���رت قواعد اللحظة/امل�سه���د التالية وما يتلوها  دبَّ
من حلظ���ات عابرة، حتقق فع���ل التاأثري والت�سليع 
اإىل ح���د الفن والقيم، بجمي���ع جتلياتها... ي�ستغل 
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–يف ه���ذا التمويه– �ساح���ب ال�رشكة مع خراء 
التاأثري النف�سي والجتماعي مع �ساحب ال�سورة/ 
اللوح���ة، يف تاآلف ُيْقِح���م “الفنان” يف “برملان” 
الت�سويق في�سيع الفن وي�سيع معه الإبداع، وت�سيع 
اللوحة والت�سكيل، هنا ي�سقط الت�سكيلي يف حماأة 
املاأل���وف واملطل���وب وما ي���راد للجمه���ور، وينجح 
ال�سته���واء وحده يف حلب���ة املناف�سة وال�ستقواء، 
اد”  ويت�سابق “ق���راء” العالمات حتت الطلب و“ُنقَّ
ال�س���ورة لي���وؤدوا اأدوارهم – هم اأي�س���ًا – كاأذرع 
ا�ستهوائي���ة يف برمل���ان ال�سوق، جي�س���ا احتياطيا 
باأ�سلح���ة العار�س���ني الدافع���ني ملن ينحن���ي اأكر، 
وينف���خ ال���روح يف ال�س���ورة الب���اردة وامليتة حد 

القطب املتجمد.
   يف ه���ذا الكت���اب يعر����س الفن���ان العفا�س���ي 
جتارب املدار�س الفنية وروؤيتها لل�سورة يف مزج 
تاآلفي ناقد ونافذ، بحثًا عن قراءة خمتلفة جامعة 
للوح���ة، قراءة جتمع بني عم���ق التفكري الفل�سفي 
ومتع���ة النظر الفن���ي، قراءة ع���ني تتج�س�س على 
تفا�سي���ل ال�سورة واللوحة، تتابع تفا�سيل الوجود 
بداخله���ا وحتوله���ا اإىل ج�س���د مف�سل���ي متما�سك، 
لكن اأهم عنا�رشه غ���ري بادية للعيان، اإنها خلف 
الأ�سي���اء وخلف ما ه���و بارز وحم�سو����س، تكمن 
وراء ال���وراء، ول يك�سف هذا الوراء وراء اإل عني 
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تفك���ر، تقتن�س م���ا هو خلف لبا�س اجل�س���د املَُدثَّر 
َم���ا تكون مق�س���ودة لذاته���ا، لكن لبد  بثي���اب َقلَّ
منها، ولذلك تفرت�س ال�س���ورة/ اللوحة العتناء 
بتل���ك الثياب كم���ا تعتني، وبعمق �سدي���د، مبا هو 
خلف الثياب والألوان.. فرا�سات ترق�س وتراق�س 
الألوان واخلط���وط والظالل، وخلف الظالل يكمن 
جوهر الوج���ود، وجوهر الفع���ل، وجوهر العني، 

وجوهر الأ�سياء كلها.
يغ���دو التفك���ري بالع���ني، اإذن، حلظة َت�س���اٍم على 
عني النظر احل�س���ي اإىل الب�رش العقلي اإىل الروؤية 
املاوراء-عقلي���ة، تل���ك الت���ي ت���رى الأ�سي���اء يف 
حقيقته���ا، وم���ن ثم ت���رى “عني” الأ�سي���اء بعنِي 
ع���نِي الب�رش احل�س���ي، فتخرتق عامل امل���ادي اإىل 
ما ف���وق امل���ادي، متدب���رة يف امل���دركات، عابرة 
لقارات �سور احلوا�س واملوجودات، بحثًا عن اأ�سل 
د –  الوج���ود واملوجودات – تلك هي ع���ني املتوحِّ
ع���ني “ال�سويف” الذي ل يقنع اأب���داً مبا يراه اخللق 
والأغيار الذين يظلون قابعني يف عامل يحجبهم 

حجاب املح�سو�سات عن اإدراك جواهرها.
بهذا العمق يعود الفنان العفا�سي اإىل ا�ستك�ساف 
عالقة الروؤي���ة باحلجاب يف الثقافة الإ�سالمية من 
خ���الل البعد ال�س���ويف العميق لالأ�سي���اء وللوجود 
�سمن روؤية عرفانية خارقة للمعطى احل�سي الذي 
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تختبئ وراءه املعاين والدللت، وهو ما مل تفطن 
ل���ه الروؤية الكال�سيكية الغربي���ة للوحة وال�سورة، 
يف حني اخرتق���ت املنمنمات كث���رياً من احُلُجب 
التي ل يفطن لها اإل الرا�سخون يف الفن الراوؤون 

ملا وراء احلجاب.
عن هذه الق�سايا، وغريها، يتحدث الفنان الناقد 
�سعيد العفا�س���ي برويِة وعمِق ال���ذي َخَرَ اللوحة 
ت�سكي���اًل وق���راءًة، عر م�سار طوي���ل ظل خمل�سًا 
لع���امل الفن، منذ درا�سته الأوىل يف مدار�س الفن، 
م���روراً بعامل متع���دد �سافر مع لوحات���ه وكتاباته 
وم�ساركات���ه، لي�ستق���ر ب���ه امل�سار وامل�س���ري جزءاً 
اأ�سا�سي���ًا م���ن لوحات���ه، ل ي���كاد ينف�س���ل عنها – 
تق���راأه يف ت�سكيالته كم���ا يف كتاباته ومغامراته 
الفكري���ة– ير�سم به���دوء، ويقراأ بقل���ق، ويكتب 
بحب ل يقوى على خلق حدود، اأو النح�سار داخل 

حدود.
يف ه���ذا الكتاب ي�ساغب الفنان �سعيد العفا�سي 
–كعادته– ليرتك الق���ارئ من�سغاًل مت�سائاًل وقد 
انزعج���ت ذاكرته من منطي���ة قرائية ت�سود ال�ساحة 
الفنية والنقدية، اليوم، يدعوه ليفكر بب�رشه كما 

بب�سريته، عر ماورائيات ال�سورة و”احلياة”...
اإن���ه من ال�سعب عل���ى الإن�سان الق���ارئ لالأ�سياء 
والأف���كار اجلمع بني ال�سعور مبتع���ة الفن والنظر 
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العقالين للعنا����رش الفنية يف العم���ل الإبداعي، 
لكن الكتاب يدعون���ا للبحث يف هذه الزدواجية 
الإبداعية م���ن زاويتْيها املتالزمتني حتى ن�ستطيع 
حتقي���ق فع���ل الق���راءة الإبداعية الت���ي ترى بعني 
العقل، وتفك���ر بحدقة العني الثاقب���ة النافذة اإىل 

اأعماق الأمور والأ�سياء. 
من خ���الل م�ساءلة هذا العم���ق نت�ساءل: هل ميكن 
اأن ت�سعفن���ا “�سيميولوجيا ال�س���ورة” يف قراءة 
اللوح���ات و�س���ر اأغواره���ا، ق�سد الو�س���ول اإىل 
فه���م الر�سائ���ل امل�سمرة واملختفي���ة وراء الألوان 
والأ�س���كال والظ���الل، وم���ن ث���م اإدراك الإ�رشاق 
القادم ع���ر نوافذ العني/ العي���ون والك�سف عن 
تفاع���الت العنا����رش املتداخل���ة، يف بع�سه���ا، يف 
ان�سج���ام يتطل���ب معرف���ة مو�سوعي���ة باملدار����س 
والجتاهات الفنية والنقدية يف خمتلف احلقول 
املعرفي���ة؟... اإن���ه عمل ل يقوم ب���ه اإل من كان له 
ب���اع طوي���ل يف عملية الق���راءة وت���ذوق الفنون 
وا�ستدراج الآراء والنظريات العلمية والفل�سفية، 
وهذا ما توفر للكاتب، وزاد عليه ممار�سته الفنية 
الت�سكيلية والأدبي���ة/ الإبداعية، مما جعل الكتاب 
ع�س���ارة جترب���ة رائ���دة خ���رت م���دارج متعددة 
وم�سرية اإبداعية ونقدية طويلة �ساحبتها جولت 
و�سولت يف عامل الت�سكيل واملدار�س واملعار�س 
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ع���ر خمتلف بق���اع الأر����س، وتوا�س���ل دائم مع 
ري���ن يف العامل باأجمع���ه، لتنتج  الفنان���ني واملنظِّ
لن���ا قيمة م�سافة، لعل هذا الكت���اب اأحدها – بعد 
الكتاب الأول -”اإ�س���اءات يف الفن الت�سكيلي”-، 

وحتما �ستتلوها كتب/ مغامرات اأخرى.
لق���د مار����س الناق���د �سعي���د العفا�س���ي، ق���راءة 
تفكيكي���ة – ب���كل م���ا حتمل���ه ه���ذه الكلم���ة من 
م�ستلزمات- لعملية التفكري بوا�سطة العني، عر 
معانيه���ا ودللتها والعالقات املتحكمة يف اأن�ساق 
ال���كالم، ليقدم للق���ارئ حلظ���ات �سندبادية، دائمة 
املغام���رة، بحثًا عن الكت�س���اف وعن لذة اخللق يف 
ال�سورة/ اللوحة، من�ستًا، م�ساركًا، م�ساغبًا، بعينه 
املفكرة وعقله الرائي، وتلك هي الإ�سافة الكرى 

يف تفا�سيل الكتاب.
اأخ���رياً، ميكنن���ا اعتب���ار ه���ذا الكت���اب مبثاب���ة 
“مقدم���ة” مل�رشوع نق���دي فني، قد ي���رى النور 
فيما �سياأت���ي من زمن، ل�سيما اإذا م���ا انتبهنا اإىل 
العملي���ة الختزالية التي قام بها من خالل تكثيف 
جمموعة من الأفكار واملواق���ف والآراء، املبثوثة 
داخل �سفح���ات املوؤلَّف، وهو م���ا يتطلب تو�سيعًا 
و�رشح���ًا وتف�سي���اًل واأمثل���ة ومزيداً م���ن الأ�سئلة 

املنفتحة املقلقة واجلميلة...

)*( أكاديمي و ناقد
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التفكري بالعني

"النقطة اأ�سل كل خط، واخلط كّله نقط جمتمعة. 
فال غنى للخط عن النقطة، ول للنقطة عن اخلط. 
وكل خ���ط م�ستقيم اأو منحرف ه���و متحرك عن 
النقط���ة بعينها وكّل ما يق���ع عليه ب�رش اأحد فهو 
نقط���ة بني نقطتني، وهذا دليل على جتلي احلق من 
كل م���ا ي�ساهد وترائيه عن كل ما يعاين. ومن هذا 

قلت: ما راأيت �سيئًا اإّل راأيت اهلل فيه".

اأبو عبد اهلل ح�سني بن من�سور احلالج 
) 144/ 309 هجرية- 858 / 922 ميالدية(.
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ال�س���وؤال ع���ن العني ميكن نقل���ه والتحقق منه يف 
غري ما لغة، يف غري ما ثقافة، يف غري ما خطاب.
لنحاول اأن نع���رف ماذا ميكن لنا اأن نرى؟، كيف 
لإن�س���ان اأن يخت�رش بعني؟، م���اذا حتتويه العني لو 
جرى تقليبها مثل تاريخ مطوي ال�سفحات؟، ماذا 
ل���و ج���رى التاأمل يف حمفوظات الع���ني على اأنها 
موجوداتها؟، وماذا لو يت���م التعامل مع اخلطابات 
عن العني مثل مدونة تخفي اأكر مما تظهر؟، وهل 
ميكن للع���ني اأن تفكر لإنتاج العم���ل الفني، اأم اأن 
العقل وحده ه���و املدبر الأ�سا����س للعملية؟، فماذا 
يخف���ى علينا؟، اإذ ما ل ننتبه اإلي���ه، اأحيانًا، هو اأن 
العني بعد الي���د، ومعها، بات���ت الأ�سا�س يف غالب 
م���ا نفعله وننتج���ه ونفكر في���ه، يف متوقعنا اإزاء 
الف�س���اء، ما نغفل عنه اأي�سا اأن العني هي اأكر من 
اأداة للروؤي���ة، للت�سكي���ل، للكتاب���ة، للتقومي، اإذ هي 
حا�سل جمعي وف���ردي عما نختزنه، بل هي اأكر 
م���ن مكتبة ومن متحف، به���ذا املعنى العني وديعة 
قي���د العم���ل واإنتاج قي���د التج���دد وح�سا�سية قيد 
التجربة، وما يغيب عنا اأحيانا هو اأن اللوحة، كما 
الكتاب، حا�سل الع���ني واأفعالها، على اأن اليد اأداة 

لإمالءات العني؟.
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لهذا طلبت يف هذا القول الفتتاحي ال�سفر يف 
مدون���ة للعني يف عدد م���ن ن�سو�سها، يف عدد من 
روؤاها، فيما انبن���ت عليه، ول �سيما يف تعريفها 
للفن، ويف م���ا اأن�ساأته العني من عالقة بني ما تراه 
وحتفظ���ه وب���ني ما ت���راه وتر�سمه، م���ا اأجمعه يف 
هذا ال�سوؤال: هل للف���ن عالقة لزمة بالعني، وباأي 
عني؟، وما �سلة العني بالف�ساء عر الفن؟. �ساأقف 
عند كت���اب )املتح���ف املتخيل( لأندري���ه مالرو*1، 
وهو كت���اب- معلم، لي�س يف فرن�سا وح�سب واإمنا 
خارجها اأي�سًا، اإذ اأنه ينقل در�س املتحف عن طريقة 
الدار�سني ال�سابقني اإىل معاينة جديدة له، خمتلفة. 
يتحق���ق) مال���رو( يف وج���ه اأول جل���ي م���ن تغري 
وظيفة املتحف نف�سها م���ع انت�سار اآلت الت�سوير 
الفوتوغرايف وال�ستن�ساخ، اإذ بات كل فرد قادراً 
على متلك بع����س مقتنيات املتح���ف وحمفوظاته 
ونقلها مع���ه حيثما كان، هذه الفك���رة خالقة، اإذ 
حتقق )مالرو( منذ نهاية اأربعينيات القرن املا�سي 
قبل اكت�ساف احلا�سوب نف�سه والفيديو وغريهما 
م���ن حقيقة النق���الت التكنولوجي���ة التي ت�سيب 
ال�سورة عموما، والتي بلغت اليوم حدوداً ما كان 
ل���� )مالرو( اأن يتخيلها وهي توافر متحف اللوفر 
عل���ى �سبيل املثال، بهيئته وحمتوياته حيثما كان 

ولأي كان.
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   يتحقق )مالرو( يف وجه ثان، واإن اأقل ا�ستق�ساء 
من الوج���ه ال�سابق، م���ن اأن املتحف ح���ول مفهوم 
الف���ن، بل اأ�سياء وم�سنوع���ات عديدة، بحيث اأعاد 
�سياغته���ا مبفاهيم حديثة وحوله���ا عن طبيعتها 
الأوىل، فما كان �سورة دينية بات لوحة وما كان 
جزءا من �سورة بات �سورة يف حد ذاتها، مما فتح 
ال�س���وؤال اجلذري حول دور املتحف يف الفن، وهو 

ال�سوؤال املطروح ب�سدة يف العقدين الأخريين:
من ي�سنع الفن؟ اأهو الفنان اأم املتحف؟.

ولك���ن ما يعنين���ا من هذا الكت���اب يتعدى هذين 
الوجهني ليط���اول م�ساألة تعريف الف���ن نف�سه، ما 

اأدرجه يف �سوؤال ب�سيط :
ما الفن؟

وهو �سوؤال عن العني واقعًا.
م���ا الذي اختارت���ه العني على اأنه الف���ن؟ ذلك اأن 
كتاب )مالرو( يقيم نقدا �سمنيا للعني الت�سنيفية 
يف الت�سوير ويف ما تختاره وتنتهي اإىل التعامل 
معه واإىل تكري�سه، ولهذه العني الت�سنيفية مالمح 
تاريخية يف قولها ال�سمني، باأن العني باتت تعامل 
م���ا نعتقد ب���ه مثل اأعم���ال فنية �سبيه���ة باأعمال 

املحرتفات الت�سكيلية.
يف م�سع���ى )مال���رو( نتلم�س  تن���اولت نقدية، 
اإل اأنه���ا ل تبل���غ حدود نقد ممار�سته���ا نف�سها فما 
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يتعر�س له، جزئي���ا اأو يف التفاتات �رشيعة، ميكن 
القي���ام به لنقد امل�سعى نف�سه؛ اإذ ما قام به )مالرو( 
يف كتاب���ه ل يع���دو كونه )املتح���ف املتخيل( لعني 
)مال���رو( نف�سه���ا، قب���ل اأن يك���ون متح���ف الفن 
العامل���ي اخليايل، وما يغيب ع���ن عني )مالرو( هو 
اأنها بدورها ع���ني ت�سنيفية ذات مالمح تاريخية. 
اإن تفق���داً �رشيع���ًا لالإنتاج���ات الت���ي يدر�سها يف 
كتابه، الغزير مادة و�سورة، يفيد اأنه توقف واقعًا 
عند ن���وع بعينه من الت�سوير؛ هو الفن الت�سبيهي  
)figurative(  �سواء يف الفن الأوروبي اأو يف غريه 
بدلي���ل عدم ذك���ره للفنانني التجريدي���ني عمومًا. 
وه���و ما يف�رش يف تناول اآخر لهذا الكتاب جتنبه 
لدر����س الف���ن الإ�سالم���ي، فيما خال ذك���ر طفيف 
لل�سج���اد منه حتدي���داً، وهو ما يف����رش يف الوقت 
عين���ه انكبابه ال�سدي���د على فنون اأخ���رى قدمية، 
فرعونية اأو اآ�سيوي���ة جعلت من ال�سبيه و النظري 

اأ�سا�سًا لفنها.
فما ي�سميه بالفن جزء من الفن لي�س اإل، ويكون 
النق���د يف ذلك ق���د اأق���ام اأدوات متييز للف���ن اإنها 
اأدوات در�سه، والفن يف ذلك هو فن اللوحة حتديداً 
اأو الف���ن القريب منه���ا يف طريقت���ه الت�سويرية 
وا�سعًا، �سلف���ًا، غريها خارج الدر�س، خارج الفن. 
ه���ذا ما ي���دل عل���ى اأن عالقة الع���ني بالفن مدعاة 
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للتب����رش، للمراجعة، للتحقق، طامل���ا اأن مبا�رشة 
الع���ني ملا نراه ل تنطل���ق فيه من تن���اول بريء اأو 

بديهي واإمنا تاريخي وت�سنيفي بال�رشورة.
�ساأق���ف وقفة ثانية، يف ه���ذا العر�س التحليلي، 
ابتداء من كتاب )مرلو- بونتي( )العني والروح(*2، 
وهو كتابه الأخري على ما هو معروف. ي�ستعر�س 
)مرلو- بونتي( يف مقارنة �رشيعة و�سعيات العلم 
واملو�سيقى والأدب والت�سوير واحلفر الفني اإزاء 
العامل، ويخل����س منها اإىل متييز الف���ن الت�سكيلي 
�سمنًا واإىل متييز الت�سوير ح�رشاً، من دون غريه 
م���ن فنون الت�سكيل. اإذ اأن الفن – الت�سوير- �سيد 
من دون منازع يف حتريكه للعامل من دون تقنية 
غ���ري العينني )بخالف العل���م ول �سيما يف جانبه 
الإجرائي(، وغ���ري اليدين، معتم���داً فح�سب على 
اإفراطه يف ما يرى ويف ما ي�سور، نزاعًا يف ذلك 

اإىل ا�ستخراج ما ي�ساء من هذا العامل.
هذا م���ا يقوى عليه الفن الت�سوي���ري وحده، اأي 
اأن���ه يتطلع له���ذه املهمة اجل�سيمة م���ن دون غريه، 
وه���و يق���رن الروؤية باحلركة وحده���ا والروؤية مبا 
ي�ساه���ده وح�سب؛ بل يجعل للفن - كما يف اللوحة 
الت�سبيهي���ة - وجه���ًا وظهراً. يقوم ن����س )مرلو- 
بونت���ي( على م�سمرات و�سمني���ات عديدة، لي�س 
اأقله���ا التعوي���ل الفعلي عم���ا جرى خ���ارج الن�س 
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ويثبت���ه الن�س بع���د ح�سوله خارج���ه واقعًا، ويجد 
اأن ل���ه عمقًا ما ورائيًا ي�سن���ده ويبنيه فيما تتاأتى 
بطانته من خارجه ومن ت���داولت املجتمع نف�سها، 
فالفن، عنده، ي�سبح الت�سكيل ح�رشاً والت�سكيل/ 
الت�سوي���ر حتديداً )والر�سم واحلفر الفني اأحيانًا(. 
بل يبل���غ الأمر ح���دود التماهي ال�سدي���د بني الفن 
والت�سوي���ر وب���ني الت�سوي���ر وت�سوي���ر بعين���ه اإذ 
ي�سب���ح الت�سوي���ر والر�س���م، كما يق���ول )مرلو- 
بونتي(، داخل اخلارج وخارج الداخل. هكذا يكون 
للت�سوي���ر طبيع���ة انطولوجي���ة*3، ل اعتباطية اأو 
اتفاقي���ة، ول حم�سورة ب�سيا�س���ات وا�ستهدافات 

ثقافية وجمالية.
هكذا يذك���ر )بول كل���ي(*4 و)روب���ري ديلوين(*5 
اأو ال�رشيالي���ني، مم���ن خالف���وا اللوح���ة الأوروبية 
الت�سبيهي���ة، اإل اأنه ل يتن���اول التجريد يف �سورة 
مبا����رشة، ول م�ساأل���ة الروؤي���ة في���ه الت���ي تخالف 
�رشاحة ما يذه���ب اإليه من قول، من اندماج العني 
يف املرئ���ي - يق���ول )مرلو-بونت���ي(*2: )ماهي���ة 
ووج���ود، خي���ايل وواقع���ي، مرئي وغ���ري مرئي. 
الت�سوي���ر يخل���ط ت�سنيفاتن���ا كلها، نا����رشاً عامله 
احللم���ي ال���ذي يتك���ون م���ن ماهي���ات جلملة من 
ت�سابه���ات فعالة ع���ن تغيريات �سامت���ة، هكذا ل 
يفارق التعيني الأ�سا�س الت�سبيهي للت�سوير، وهو 
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مب���داأ املحاكاة، واإن يف �سور معدلة، اأو وفق حرية 
يف تن���اول العني ملو�سوعاته���ا، اإل اأنه يتحدث عن 
اأ�سباه ال�سورة، مثل الأيقونة، وال�سورة ال�سبحية، 
وال�س���ورة العقلي���ة والظ���ل وغريه���ا، مم���ا يبعد 
الت�سوي���ر عن التطابق، ومما يجع���ل من كل نظرية 
عن الت�سوي���ر نظرية ما ورائية بال�رشورة، ولكن 
م���ا كان بديهي���ًا ل�)دي���كارت(*6، لي����س لغريه، ول 
�سيم���ا بعده، هو اأننا ل ن�س���ور اإل اأ�سياء موجودة، 
واإن وجودها يتعني يف انب�ساطها، وهو ما يجعلها 
قابل���ة لأن تكون ممثلة يف لوحة. وهو ما يو�سحه 
)مرل���و- بونتي( يف �سورة اأقوى. ) اإذ ما يعنيني 
يف ال�س���ور كلها ه���و الت�ساب���ه(، اأي م���ا يجعلني 
اأكت�س���ف الع���امل يف �س���ورة مزي���دة ومنقح���ة، 
ول يبتع���د )مرل���و- بونتي( يف ذل���ك عن اعتبار 
الت�سكي���ل م�س���دراً ملعاينة ما، ملعرف���ة ما، تختلف 
- بع���د اأن ابت���داأت- عما كانت علي���ه مع اكت�ساف 
املنظور، ولكن م���ن دون اأن تنف�سل عنه معرفيًا 
على الأق���ل. فالفيل�س���وف ل يلب���ث، يف معر�س 
در�س���ه لتجارب لحق���ة يف الت�سكي���ل، ول �سيما 
مع فن���اين العق���ود الأوىل يف الق���رن الع�رشين 
الذي���ن رافقهم وعرفه���م، اأن يتحدث عن العمق، 
اأي ع���ن �سيغة منقحة للمنظور. فال يعود العامل، 
اأو الف�س���اء، اإزاء الفن���ان، اأو قبالته، وهو ي�ستعيد 



التفكري بالعني

25

يف ذلك وقفة الفنان اأم���ام اللوحة امل�سندية، التي 
تقف بدوره���ا اإزاء املنظر اأو الوجه الذي ت�سوره؛ 
واإمن���ا ي�سبح العامل اأو الف�س���اء حميطًا للفنان، بل 
خمرتقًا له، عر تداخالت العني مبا تراه، وما تراه 
بعينها كذلك. فهو ل يكتفي ب�سورة واحدة للفن، 
ول بوقفة واحدة للفنان، اإزاء املو�سوع الفني، اإل 
اأن ما يالحظه - وهو ما يتخذ عنده �سكل احلديث 
ع���ن اللون، اأو عن ال�سوء-، يبقى مو�سوًل مبعرفة 
ما يجلبه الفن، ومبرجعية فائقة للفن، جتعله اأ�سبه 
باأ�سل انطولوجي اآخر لالإن�سان. وهو ما اأعر عنه 
باأ�سل ل ينقل الوجود، واإمنا ينقل الإح�سا�س به، اأي 
التقاطه باملعنى احل�سي- الذي هو التقاط معريف 
يف ح�ساب���ات الروؤية الظاهراتية للفن ولغريه من 
املوج���ودات، يقول )مرلو- بونت���ي(: )اإنه املق�سود 
ببعد اللون، وهو البعد الذي يخلق بنف�سه ولنف�سه 
هويات، واختالفات، ون�سيجًا وماديات ما، و�سيئًا 
ما اللوحة(، فاللوح���ة عو�س ال�سيء، والفن عو�س 
الوج���ود. هكذا يبق���ى اللون، خا�س���ة بعد تفكك 
م�ساألة ال�سبيه اأو املحاكاة نف�سها، وقد اأ�سبح الفن، 

ل يحاكي املرئي بل هو القادر على الروؤية.
للمب���داأ  وفق���ًا  حم���اكاة،  الت�سوي���ر  يع���ود  ل 
)الأر�سط���ي(*7 ال�سه���ري، والذي اأخذ ب���ه كثري من 
الفال�سف���ة، انطالقًا من مفهوم املادة- ال�سكل، واإمنا 
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ت�سبح اللوحة نف�سها ذات مادة كافية وم�ستكفية، 
اإذا جاز الق���ول. باتت اللوحة تكتفي مباديتها التي 
يحدثها الل���ون نف�سه، عل���ى اأن اللوحة مل تنقطع 
يف فل�سفتها اجلمالية ع���ن العني الب�رشية. هكذا 
�سقط ال�سب���ه، كما �سقط البع���د املنظوري، وبات 
ممكن���ًا ب�س���ط اللوحة ف���وق قما�س���ة اأو ورقة ذات 
بعدين اأو ث���الث. وبهذا دخل الف���ن التجريدي اإىل 
تعريف���ات الف���ن من ب���اب �سيق، م���وارب، ل من 
الب���اب العري����س، ول يف �س���ورة �رشيحة. كيف 
ل، و)مرل���و- بونتي( ي�سدد يف خت���ام كتابه على 
اأن الت�سوير، حت���ى التجريدي منه، ل يقوى على 

اإغفال م�ساألة الكائن .
ولكن كيف ال�سبيل اإىل ذلك؟

ي�س���دد )مرلو- بونتي( يف خت���ام كتابه، على اأن 
فكرة وج���ود ت�سوير عاملي ل ي�ستقيم لها معنى، 
وهو م���ا يتبعه بقول اآخر ب���اأن الت�سوير ل ينهي 
اأو ل يجه���ز على الت�سوير، ف�سال عن اإقراره بعدم 
وجود تراتبية بني احل�سارات، مبعنى يفهم من هذا 
الق���ول اأنه عاين واقعًا للت�سوير الغربي، بل ق�سمًا 

منه وح�سب، واأغفل عمداً غريه.
ماذا لو اأحيد بنظ���ري اإىل جهة اأخرى؛ اإىل العني 
يف األفاظه���ا ودللتها العربية؟ لكي نفهم ما اأود 

الإ�سارة اإليه.
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للع���ني وظائ���ف ب�رشية متع���ددة، اإذ اأنه���ا حا�سة 
الب����رش والروؤي���ة وتك���ون لالإن�س���ان وغريه من 
احليوان، فيم���ا يو�سح كتاب )ل�س���ان العرب ابن 
منظ���ور*8 )م���ادة ع ي ن( اأن معنى العني تقت�رش 
معانيه���ا ودللته���ا عل���ى الإن�سان وح���ده، هكذا 
يغلب على ه���ذه املادة اللغوي���ة املعاين والدللت 
املت�سل���ة بالب�رش، ومنها املعاين���ة مب�ستقاتها كلها، 
وتتف���رع من ه���ذه املعاين معان اأخ���رى؛ مثل: ذو 
العني وهو ال���ذي ُيْبَعث ليتج�س����س اخلر، والعني 
وه���ي اإ�سابة الإن�س���ان ب�سوء، كما قي���ل اأن العني 
ه���ي ال�سم�س نف�سها، وهو ما يبل���غ األفاظًا م�ستقة 
�سديدة التن���وع يف دللتها، مثل: العتيان، وهو 
الرتي���اد؛ واملعتان وهو الذي يبعث���ه القوم رائدا، 
اأي لالإتي���ان باخل���ر، وهو الثوب عين���ه، اإذا كان 
ح�سن���ًا يف مراآي الع���ني. اإل اأن م���ا ي�ستوقف يف 
مع���اين العني ودللتها ه���و خلو�سه���ا اأو تعاليها 
اإىل مع���ان ودللت جم���ردة ع���ن احل�سي���ة متامًا، 
م���ن دون اأن تقطع �سالته���ا باملح�سو�س، مثل قول 
الع���رب باأن العني هي حقيق���ة ال�سيء، كاأن يقال: 
جاء بالأمر من عني �سافية، اأي من حقيقته، وجاء 
باحلق عينه، اأي خال�سًا وا�سحًا. وهو ما يبلغ حدود 
التعي���ني املاهوي)من املاهية(: ع���ني ال�سيء: نف�سه 
و�سخ�س���ه واأ�سله، وعني كل �سيء: نف�سه وحا�رشه 
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و�ساهده. 
اأحتق���ق من هذا اجلم���ع بني احل�س���ي والعقلي يف 
اأفع���ال اأخ���رى، مرادفة اأو قريبة م���ن العني، وهي 
اأفعال: اأب�رش، راأى، وغريها، اإذ اأنها بدورها جتمع 

بني حا�سة الب�رش والعمل العقلي على الأ�سياء.
�ساأنتق���ل اإىل اللف���ظ عين���ه - راأى- وغريه كما 
ذكرت، مثل: اأب�رش، ونظ���ر وغريها، بل �ساأنتقل 
اإىل موق���ف من مواق���ف النف���ري*9، وهو موقف 
احلج���اب، واأ�س���وق املقطع الأول وح�س���ب من هذا 

املوقف.
)اأوقفن���ي يف احلج���اب فراأيته ق���د احتجب عن 
طائفة بنف�سه واحتجب ع���ن طائفة بخلقه، وقال 
يل ما بقي حجاب، فراأيت العيون كلها تنظر اإىل 
وجهه �ساخ�سة فرتاه يف كل �سيء احتجب به، واإذا 
اأطرقت راأت���ه فيها، وق���ال يل: راأوين وحجبتهم 

بروؤيتهم اإياي عني(. 
اإن الوق���وف يف احلج���اب لي�س هو ب���اأن يكون 
حمجوب���ًا، حالة وقوفه يف احلجاب، بل هو اإذ ذاك 
م�ساهد حلقائق احلجاب، ثم اإن الطائفة التي احتجب 
احلق تعاىل عنها بنف�س���ه مل تخالف الطائفة التي 
احتجبت عنهم بخلقه اإل يف جمرد العتبار، فاإن 
كالًّ من الفريقني دفعا نظرهما على عامل ال�سور 
من لدن العقل الأول اإىل نقطة مركز الأر�س؛ فاأما 
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الطائفة التي احتجب عنها بنف�سه فهي التي ترى 
اأن العل���وي وال�سفلي هما جوه���ر واحد، كما هي 
عن���د احلكيم واحد، لأنهما من واحد متمايز، فهي 
ل ت���رى من الع���امل اإل وج���وده، والوجود هنا هو 
هو، فهوؤلء قوم قد احتج���ب عنهم بنف�سه. واأما 
الطائف���ة الأخرى فهي بالعك�س م���ن هوؤلء، وهم 
ق���وم ل يرون م���ن العلوي وال�سفل���ي اإل ال�سورة، 
وال�سورة هنا هي عامل اخللق، فهوؤلء قد احتجب 
احلق تعاىل عنهم بخلق���ه، وما بقي حجاب، يعني 
اأن الطائفت���ني، املذكورت���ني اآنف���ًا، ق���د ا�ستوعبتا  
�س���ور احلجاب كلها ل�ستغراقه���ا عامل الأمر يف 
الطائف���ة التي احتجب���ت عنهم بنف�سه���ا، وعامل 
اخلل���ق يف الطائفة التي احتجب���ت عنهم بخلقها، 
ولي�س هناك �سيء �سوى عامل الأمر وعامل اخللق، 
يق���ول اهلل تعاىل يف كتابه العزي���ز :)األ له اخللق 
والأم���ر( )�س���ورة الأعراف الآي���ة 53(، والالم يف 
ل���ه لي�ست لم امللك، ب���ل هي هنا مبعنى منه، هكذا 
تفهمه هذه الطائفة، وكذلك يفهمون قوله تعاىل: 
)جميعًا منه( )�سورة اجلاثية الآية 12(، و التنزيل 
ي�سه���د ب�سحة اأن هذا ه���و مفهومهم، حيث يوؤكد 
اأن العي���ون كلها تنظر اإىل اهلل �ساخ�سة فرتاه يف 
كل �سيء احتجب به، واإذا طرقت؛ اأي اإذا مل تنظر 
راأت���ه يف ذاتها، فحا�سل ما يق���ول اأنه راآه عني كل 
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�سيء.
لق���د حجبهم، باعتقادهم، اأن الذي راآه هو هم، 
لأن���ه راأى نف�سه فكان���ت الروؤية املذك���ورة حجابًا 
له���م، حتقق م���ن مراجعة �رشيعة له���ذا املقطع من 
اأن- راأى- يعن���ي الروؤية الباطنية ل اخلارجية، بل 
حتقق اأكر من ذلك وهو اأن مبداأ التنزيه الإ�سالمي 
اأي ع���دم اإمكان روؤية اهلل احل�سي���ة حمافظ عليه، 
فاحلجاب ي�سقط على ما يقول الن�س ال�سويف، اإل 
اأن روؤي���ة اهلل ل تتم اإل اإذا اأطرق���ت النفو�س اإىل 

داخلها.
اإن الإن�س���ان اإمن���ا يدرك املعلوم���ات كلها باإحدى 
القوات اخلم�س: الق���وة احل�سية، وهي على خم�س: 
ال�سم والطعم واللم�س وال�سمع والب�رش، فالب�رش 
يدرك الألوان واملتلونات والأ�سياء على حد معلوم 
م���ن الق���رب والبعد، فالذي ي���درك منه على ميل 
غري الذي ي���درك منه على ميل���ني، والذي يدرك 
منه عن قرب غري الذي يدركه منه على ع�رشين 
باع���ا، فال���ذي يدرك من���ه على ميل���ني �سخ�سًا، ل 
ي���دري هل اإن�سان اأو �سج���رة وعلى ميل يعرف اأنه 
اإن�س���ان، وعل���ى ع�رشين باعًا يعرف اأن���ه اأبي�س اأو 
اأ�سود، وعلى املقابل���ة يعرف اأنه من اللون، وهكذا 
هي �سائر احلوا�س يف مدركاتها من القرب والبعد.
واأما القوة اخليالية فاإنها ل ت�سبط اإل ما اأعطاها 
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احل�س: اإما على �سورة ما اأعطاها واإما على �سورة 
م���ا اأعطاه الفكر من حمله بع�س املح�سو�سات على 
بع����س، واإىل هن���ا انتهت طريقة اأه���ل الفكر يف 
معرف���ة احلق - عن طريق الق���وة اخليالية-*10، واأما 
ع���ن القوة املفكرة ف���اإن الإن�سان ل يفك���ر، اأبداً، 
اإل يف اأ�سي���اء موجودة يكون ق���د تلقاها من جهة 
احلوا�س واأوائ���ل العقل ومن التدبر واإعمال الفكر 
فيه���ا بطريقة ت���رز اْنِوج���اَدُه يف الكون، حيث 
يح�س���ل له علم باأمور كث���رية، وتكون العني هي 
ال�سفري التي تنقل كل املوجودات لكي يبحث فيها 
العقل وينتج فكراً اأو فن���ًا اأو علمًا، لكن العقل ل 

يقبل اإل ما علمه اهلل بديهة، اأو ما اأعطاه الفكر.
العج���ز ع���ن الإدراك اإدراك، ف���اأن ت���درك العني 
العل���م باملوجودات فاإنها اإمنا تذك���ر ما كان العقل 
قب���ل علمه ث���م غفل اأو �سل���ى اأو ن�س���ي، وهو مل 
يعلم���ه، وق���د انح�رشت م���دارك الإن�س���ان مبا هو 
اإن�س���ان وما متنحه ذاته، ذلك اأن الإن�سان املدرك ل 
يتمكن م���ن اأن يدرك �سيئا اأبدا اإل ومثله، اأي مثل 
ال�سيء املدرك، موجود في���ه، ولول ذلك ما اأدركه 
البتة ول عرف ما تراه العني، فما يعرف العقل اإل 
ما ي�سبه ما راأته العني وما ي�ساكله، فال�سيء الذي ل 

ي�سبه �سيئا ول يف مثله �سيء ل يعرف اأبداً. 
التحق���ق  اأجم���ع جمي���ع املتقدم���ني، بع���د  لق���د 
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بالره���ان، اأن العني ل ت���رى اإل الألوان، واأن كل 
ما تراه  لي�س اإل لونًا، واعتروا اأن اللون الأبي�س 
يفرق الب����رش واللون الأ�سود يجمعه، واملاء اأبي�س 
اإل اأن���ه يكت�س���ب لون���ًا مب���ا ا�ست�سافه اإلي���ه لفرط 
�سفائ���ه، وبهذا يكت�سب لون اإنائ���ه اأو ما هو فيه، 
وقولن���ا باأنه اأبي����س لأنه اإذا �س���ب يف الهواء بهر 
وظهر اأبي�َس �سايَف البيا�س، واإذا جمد و�سار ثلجًا 
اأو ب���َرداً ظهر اأبي�س �سديد البيا�س، واأما الهواء فال 
لون له اأ�سال ولذل���ك ل تراه العني ول تفكر فيه، 

لأنه ل يرى اإل اللون.
لك���ن كي���ف اأن اللون الأ�س���ود يجم���ع الب�رش؟. 
ومعن���ى يجمع الب�رش اأنه يقب�س���ه يف داخل العني 
ومين���ع من انت�ساره ومن ت�سكل املرئيات، واإذا كان 
ه���ذا معنى القب�س بال �سك فهو معنى منع الب�رش 
والإدراك وكفه، ومن هذا �سمي املكفوف مكفوفًا، 
ولذلك مينع ال�سواُد الب����رَش من النت�سار ويقب�سه 
ع���ن النب�ساط ويكف���ه ع���ن الإدراك، فال�سواد ل 
ت���راه العني، ولو ُرئِ���َي مل يقب�س خ���ط الب�رش، اإذ 
ل روؤي���ة اإل بامت���داد الب����رش، لأن ال�س���واد لي����س 
لون���ًا، وما مل ُيَر فلي�س لون���ًا؛ وهذا برهان عقلي 
����رشوري، وبره���ان اآخر ح�سي وه���و اأن الظلمة 
اإذا اأطبق���ت فال فرق، حينئذ، بني املفتوح العينني 
وال�سامل الناظرين وبني الأعمى املنطبق وامل�سدود 
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العينني �سداً كثيفًا. وم���ن الباطل املمتنع اأن ترى 
الظلمة، وباحل����س نعلم اأن املنطب���ق العينني فيها 
مبنزلة واحدة من ع���دم الروؤية مع املفتوح العينني 
فيه���ا والظلمة هي ال�سواد نف�سه، فمن ادعى اأنهما 
متغايران فقد كابر العيان وادعى ما ل ياأتي عليه 

بدليل اأبدا  .
�س���ورة  ه���ي  املَُنْمَنَمة؛ والت���ي  اإىل  واأنتق���ل 
به���ا  ا�سته���رت  وق���د  يف خمط���وط،  مزخرف���ة 

املخطوطات البيزنطي�ة
والفار�سية والإ�سالميةالعثمانية والهندية وغري
ها، و�سوف اأتخ���ذ منمنمات الوا�سط���ي*11 اأمنوذجا، 
حيث قيل الكثري يف هذه ال�سور، ومنه اأنها تبتعد 
عن التج�سيم وعن اإقامة املنظور، فرِتُد مب�سوطة 
وم�سطحة ببعدين، وغريه���ا من الأمور الو�سفية 
الت���ي جاءت م���ن روؤية غري منا�سب���ة لهذه ال�سور 
الكتابية اأ�سا�سًا. مل يكن الوا�سطي - ول غريه من 
املزوق���ني وامل�سورين- معنيًا باإنت���اج �سورة ذات 
اإقناع ب�رشي فيزيائي، فما كان يطلبه يتمثل يف 
عر�س واف و�سحي���ح ل م�سلل ملا �سرياه امل�ساهد، 
ومبا يفيد عما يق���راأ يف الكتاب عينه. هكذا جند 
يف املنمنمة، اأحيانًا، ما ل تراه العني اخلارجية، بل 
الع���ني العقلية، وفق الع���ني الفيزيائية، فلو عدت 
اإىل اإح���دى منمنمات الوا�سطي ملقامات احلريري، 
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لن ي���رى امل�ساهد جم���ذاف املركب ال���ذي يقع يف 
جهة خافية على الروؤية، فيما العني العقلية، وهي 
ع���ني �ساح���ب املنمنمة- قبل ع���ني ال�ساهد- ترى 
املجذاف حكم���ًا، ووجب ر�سمه بالت���ايل واإظهاره 
للع���ني. هكذا يتم يف املنمنم���ة عر�س ما ل يرى 
ب�رشيًا بال�رشورة يف الف�ساء، على اأنه من حقيقة 
امل�سه���د اخلال�سة، بهذا املعنى حتدث���ت، �سابقًا، عن 
وجوب ا�ستيفاء اللوحة لعنا�رش وكلية ما تعر�سه 
وعن وج���وب �سحة ر�سمها كذل���ك، وهو ما ميكن 
التاأكد منه بالعودة اإىل منمنمات عديدة للوا�سطي 
ولغ���ريه، وتظهر هذا التعيني العقلي للعني يف ما 

تطلبه من امل�سهد وتر�سمه منه.
الع���ني هن���ا ترى، اأي تنف���ذ ت�سويريًا م���ا ل تراه 
ب�رشيًا، وهذه العني اإذ ترى ب�رشيًا تفكر، وت�سور 
كما لو اأنها تدون.. يف حال املت�سوف ميكن احلديث 
ع���ن وجوب روؤية على اأنها روؤي���ة عرفانية، ويف 
حال ر�سام املنمنمة ميكن احلديث عن وجوب روؤية 
اأخرى على اأنها برهاني���ة. روؤيتان اإذن، تتجنبان 
اخل���داع والت�سليل الناجت ع���ن الروؤية الب�رشية، ما 
جع���ل الغزايل*12، على �سبي���ل املثال، ي�سع هذه يف 
اأدن���ى مرات���ب املعرفة. هناك ع���ني كتابية ت�سور 
م���ا ل تراه بال�رشورة، واإمنا م���ا تعرفه يف �سورة 
لزمة، وهناك عني كالمية )من علم الكالم( تاأتي 
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م���ن املاوراء مبا ل يعرفه غريه���ا ومبا ل ي�سل اإليه 
غريه���ا، ومبا ت�سل اإليه وتبلغ���ه انطالقا من مكان 
الك�س���ف، وهما عين���ان تتوليان بالت���ايل ف�ساء 

املعرفة والرهان.
م���ا تراه هو ما تراه، لي����س اإل، لو طلبت الزيادة 
يف الإي�س���اح. ويف هذا القول بداهة غري بديهية، 
ل���و طلبت املناكفة، بل املناق�س���ة واقعًا، فما يفيد 
الق���ول، يتع���ني  الف�س���ل ب���ني العالقة ب���ني العني 
واللوح���ة اأو العمل الفن���ي عمومًا،عالقة مبدوءة 
حلظة قيامها مبا ي�ستمل عليه ظاهر اللوحة نف�سها 

من عالمات وغريها.
اللوح���ة، اإذن، قائم���ة بنف�سها م���ن دون تعاٍل اأو 
متاي���ز اأو �سياق���ات توجبها اأو ت�س���ري اإليها. لوحة 
مث���ل معطى بدئ���ي ظاهر كفاي���ة مبا ل يقب���ل اأية 
َظِوية العني، كما اأطلق عليها. هذا ما  اإحالة، اإنها حَلْ
حتقق���ت من حدوثه يف كتاب���ات، كما يف لوحات 
فرن�سي���ة وغريها، يف الن�س���ف الثاين من القرن 
الثامن ع����رش، اإذ باتت اللوحة تطل���ب يف بنائها، 
يف نظم عالماتها واأ�سكالها ما تقوم عليه اللقطة 
امل�رشحي���ة نف�سه���ا، اجتم���اع احلرك���ة يف و�س���ط 
اخل�سب���ة، ويف و�سط اللوح���ة كذلك، بحيث تنعقد 
العيون كما احلركات حول نقطة يف الو�سط، هي 
عينه���ا نقطة الو�سط يف خط الأفق، كما يقال يف 
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بن���اء اللوحة الكال�سيكية. اإنه���ا حلظوية ذات �سند 
م�سهدي يت�سل بفنون خمتلفة ل بالكتاب وحده، 
اأو بالهيئ���ة الب�رشي���ة مثلما كان علي���ه الت�سوير 
الكال�سيكي، ه���ذه اللحظوية التي للعني لن تفارق 
الت�سوير كما امل�سهدية، عمومًا، وهي يف اأ�سا�س ما 
طلبته ممار�سات ت�سويرية غربية، �سواء ت�سبيهية 
اأو جتريدية. وهو ما يتمثل، يف الغالب، يف اأننا ل 
نقوى على روؤية اللوحة، حتى التجريدية، اإل وفق 
نقطة الو�سط هذه، غري اأنه يف اأحوال قليلة ت�سبح 
فيها روؤية اللوحة التجريدية يف كل اجتاه، اأي حتى 
باملقل���وب، هذه اللحظوية تلبي احتياجات جديدة، 
اإذن، هي للقاعد يف جل�سته امل�رشحية، اأو للمتنزه 
املتنقل بني جدران قلعة متخفية، وتبتعد يف ذلك 
م���ن دون اأن تنقط���ع عما كان علي���ه بناء اللوحة 
اأو املنحوتة الكال�سيكيتني، اأي قيامهما على روؤية 
ب�رشي���ة، فيزيائية وعقلية، يف نف����س الآن، لقد 
كان الت�سوي���ر يف ع����رش النه�س���ة، اأداة اإدراكية 
تتعام���ل مع عجائن اللون كما مع مواد اجل�سم، مع 
موا�س���ع �سقوط ال�سوء كما مع دقة ر�سم تفا�سيل 
ال�ستائ���ر يف القاع���ات، يف كيفي���ات تفي���د عن 
معرفته؛ وقد كان من لزوم معرفته هذه النتباه، 
اأي�سًا، اإىل اللتق���اط ال�سوئي واحلركي للم�سهد اأو 
للوجه. هكذا اأدت هذه الروؤية اإىل التقاط احلركة، 
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والظ���الل، والتفا�سيل، مثل �سفح���ة متموجة من 
ال�سطور. 

وبالرجوع اإىل اأخبار فن���اين النه�سة اليطاليني 
نتيق���ن من ك���ون النح���ات اأدرك البن���اء الع�سلي 
يف ال�ساع���د اأو ال�ساق و�س���وره ب�سكل دقيق طبقًا 
للقول املاأثور باأن الت�سوير م�ساألة عقلية من دون 
�س���ك. حلظوي���ة العني التي اأحت���دث عنها، تقع يف 
هذا امل�سار وتنف�سل عنه؛ اإذ هي تبتعد عن التقدمي 
الب����رشي والعقلي لل�سيء، وتويل الأهمية الأوىل 
يف عمل���ه الفني لتوليد اللحظ���ة اجلمالية. والفن 
النطباعي لن يفهم الفهم املنا�سب من دون الأخذ 
بعني العتبار باللحظوية النفعالية، اأي اجلمالية، 
التي للعني يف تلقيها، �سواء من جهة الفنان اأم من 

جهة الناظر اإىل اللوحة.
هذه اللحظوي���ة يعينها الفن���ان، اإل اأنها مطلوبة 
م���ن املتفرج، من املتلقي، م���ن القارئ، من الناظر 
اإىل اللوحة، اإىل الأوبرا، اإىل العمل امل�رشحي، واإىل 
الكث���ري من العرو����س امل�سهدي���ة، حلظوية كثيفة 
لع���ني جمع���ت الكثري م���ن املعطي���ات واملدركات 
والأحا�سي�س، وركزتها يف نظرة على اأنها خال�سة 
جمالية لتاريخ الع���ني يف الفن، ولتاريخ الفن يف 
العني، وهو ما يف�رش تو�سع التجارب اجلمالية يف 
العقود الأخ���رية �سوب اأعم���ال جتريبية جديدة، 
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حتيد عن اللوحة امل�سندية، اإل اأنها حتتفظ بالأ�سا�س 
اللحظ���وي يف الف���ن، بل جتعل���ه متفاقمًا يف هذه 
الأعمال الفني���ة امل�ستجدة. وميكن اأن نتلم�س ذلك 
يف اأعم���ال املن�س���اآت اأو التن�سيب���ات ع���ن اأ�سغال 
الف�س���اء، �سبي���ه بالأ�سغ���ال امل�رشحي���ة، ع���دا اأنها 
اأعمال تطلب اللع���ب، والتمثيل، واإ�سهار عالمات 
وعالقات دالة على ما هو اإن�ساين واجتماعي، كما 
تق���وم هذه التجارب، ول �سيما يف الأداء اجل�سدي 
*performance(12( عل���ى ا�ستدع���اء الع���ني، وعل���ى 

تنقله���ا يف حلظوية ذات ن�سق ����رشدي، م�سهدي، 
منف�سل ومتتابع.

مل يتاأخر الفن البابلي والآ�سوري عن متثيل العني 
يف �سورة  دائمة، ما اأطل���ق عليه  ت�سمية و�سعية 
املواجه���ة، حتى يف و�سعية الإن�سان اجلانبية، كما 
وج���دت التقاليد الآ�سيوية القدمي���ة حاجة لتمثيل 
املعرفة العليا بعني ثالثة، هي الب�سرية اأي ما يعني 
اأن الع���ني ترى دوم���ًا، ويف �س���ورة �سليمة، حتى 
يف اأ�سع���ب الأو�ساع، وهو ما يبل���غ يف احل�سارة 
الفرعوني���ة تعبريا اأعلى، اإذ يتم فيها متثيل �سانع 
ال�سماء والأر�س، اأي الإله، بالعني، كذلك فاإن �سيغ 
الفع���ل - �سنع- تقوم يف ر�سمه���ا الهريوغليفي 
عل���ى ر�سم الع���ني نف�سها. ورمب���ا ي�ساقب هذا  ما 
هو مت���داول عندنا يف املغ���رب -"اخلمي�سة"*14 اأو 
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عني ويد فاطمة، الت���ي اأخل�سها باأنها عني تراقب، 
وحتمل يداً ت���دراأ اخلطر، ح�سب املوروث ال�سعبي. 
ه���ذا الإعالء ال�سديد للعني بلَّغ اأو عرَّ عن حاجات 
خمتلف���ة لدى الإن�سان، بني ال�سحري والديني، بني 
العقلي والب�رشي، وبني النفعي واجلمايل، وهو ما 
بلغ، يف جتارب اأكر م���ن غريها، ويف ممار�سات 
فني���ة اأكر من غريه���ا، درجات علي���ا من طلب 
الفتنة النفعالية. فمتابعة العني لتعبريات وجه، 
يف لوح���ة ت�سبيهية، هي غ���ري النفعال املطلوب 
ال���ذي يدغ���دغ العني باألع���اب الل���ون وحدها، كما 
اأن م�ساهدة م�رشحي���ة ت�ستدعي من العني معاينة 
متاأنية، اإل اأنها غري معاينة لت�سكيالت اجل�سد يف 
عر�س راق�س، ه���ذا يعني اأنه بات للعني تاريخ من 
ال�ستعمالت وال�ستجابات وال�ستثارات املركزة 
يف حلظة عني، يف وقفة ت�ستجمع يف انفعال يبدو 
تلقائيا ما كان قد ا�ستقر وجرى ت�سنيفه وترتيبه 
يف خمزون العني التاريخي كما اجلمايل، فالأكمه 
-اأي املع���دوم الب����رش- عل���ى ما ه���و معروف يف 
درا�سات طبي���ة واختبارية، اإذ ي�ستعيد الب�رش، قد 
يرى احلائط من دون اأن يجنبه ذلك من ال�سطدام 
ب���ه، وق���د ي���رى اأ�سخا�سًا يعرفه���م �سابق���ًا، لكنه 
ل يتع���رف اإليه���م اإل بعد �سم���اع اأ�سواتهم اأو بعد 
مالم�ستهم، ما يعني اأن للعني ذاكرة لزمة تبا�رش 
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بها املرئي���ات، مبا فيها مرئيات الفن الب�رشي، بل 
اأكر من ذلك اأن العني هنا تتذكر وتفكر وتنتج . 
هكذا ل تكون الع���ني ما نرى به، بل ما ن�ستقبل 
به؛ وهي لي�ست بدئية بل م�سبوقة ومبنية تاريخيًا 
وقيمي���ًا، فالع���ني اأبجديتنا عند ق���راءة اأي لوحة، 
اأي عم���ل فني، وهي ما نكتب ب���ه كتابًا، اأو لوحة، 
اأو م�سه���داً، وه���ي ما يرينا اأنف�سن���ا ويطل بنا كما 

النافذة اإىل الف�ساء.
لق���د اأك���د )كل���ود مونيه(*15 باأن���ه كان يتمنى لو 
اأن���ه ول���د اأعم���ى عل���ى اأن ي�ستعيد فج���اأة ب�رشه، 
لك���ي يقوى عل���ى الت�سوي���ر م���ن دون اأن يعرف 
حقيق���ة الأ�سي���اء التي كان ل���ه اأن ي�سورها، كان 
يري���د الأ�سياء يف �سكله���ا، يف عالماتها، من دون 
حمولته���ا املحددة، يريدها لون���ًا و�سكاًل، من دون 
�س���يء اآخر، مثلم���ا للعني الريئ���ة اأن تراها،  ذلك 
اأن )مونيه( يعرف باأنه ل توجد عني بريئة، بدئية، 
بل عني م�سبوق���ة دوما، عني مرجمة مثلما ميكن 
اأن يق���ال بلغ���ة احلا�سوب اللكرتوني���ة اليوم. ثم 
حت���دث  )موني���ه( عن ع���ني الفن���ان، وميكن قول 
ال�سيء نف�سه عن عني املتلقي، فهي عني مرجمة 
بدورها، ولكن ب�رشعة اأبط���اأ، اإذا جاز القول؛ فما 
ي���راه الفنان على عج���ل، يف اخت�سار، يف طريق 
مرور �رشيع، ق���د يتطلب من املتلقي وقتًا اأطول، 
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وقد ل يح�سن التع���رف على الطرق املخت�رشة، اأو 
ق���د ل يعرفها اأ�سا�س���ًا. ذلك اأن الع���ني لي�ست اأداة 
النظر وح�سب، بل تعني اجلهاز الجتماعي- وهو 
تاريخي بال�رشورة-  الذي يتم به روؤية الأ�سياء، مبا 
فيه���ا اأ�سياء الفن خ�سو�سا، كما تلقيها، لأن العني 
ت�ساهم يف خل���ق الذات الناظ���رة واملنظور اإليها، 
وميكن قوله يف الف�ساء نف�سه، حيث اأنه ل ينف�سل 
عما تتلقاه الع���ني، وعما تعر�سه كذلك، فالف�ساء 
يعني، فيما يعني، يف �سي���اق ال�سدور وال�ستقبال 
للعمل الفني، بني اإنتاج وتداول وتقومي، ومبا يوؤدي 
اإىل اإعادة �س���دوره وا�ستقباله من جديد. هكذا ل 
تكون العني فردية اإل مبقادير اجتماعية واقعًا، اأي 

تاريخية حكمًا.
ه���ذه العني متعبة يف اأيامنا، من فرط ما يعر�س 
عليها ويثريها، عني مثقلة لدرجة اأن الده�سة باتت 
مطلوبة للفت النظ���ر، ل�سدمتها اجلمالية. هذا ما 
ميكن اأن اأطلق عليه، بعهد ال�سورة املتفاقمة، وهو 
م���ا اأجمع���ه يف حديثي املتتابع ع���ن حلظوية العني 
الت���ي باتت تطلب من الفن وم���ن �سنوف الإعالن 
و�سبل التوا�سل، ر�سالة مكثفة، م�سغوطة، يف ملح 
الب�رش. هذا ال���كالم مدعاة للتفكري، عند الفنان 
كم���ا عند املتلقي، عند الناق���د والدار�س كما عند 
�سناع احلياة الثقافية.. مدعاة للتفكري يف اإرثنا 
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اجلم���ايل والب�رشي، كما يف قيمنا و�سبل عي�سنا 
وتذوقنا احلالية.

هل نويل ال�سورة حقها؟ اأم ل تزال احلكاية فاعلة 
يف حتري���ك ثقافة الأميني يف بالدنا؟؛ ذلك اأن من 
يتابع برام���ج التلفزيونات العربي���ة وم�سل�سالتها 
- وه���و مثل لي�س اإل- ميك���ن اأن يغم�س عينيه من 
دون اأن يفوته �س���يء من ال�رشدية ال�سورية املاثلة 
ل���ه.. ميكنني اأن اأ�س���وق اأمثلة عديدة عم���ا اأقوله، 
وحتت���اج على اأية ح���ال اإىل ق���راءة متاأنية؛ اأي اإىل 
قراءة الع���ني الجتماعية يف ما تتقبله من �سور، 
وكيفية تقبله���ا له، والتحقق من ال�سلوكيات التي 
ت�ساح���ب ذلك، وهو ما اأجمله يف هذا ال�سوؤال: هل 
متا�س���ي ذائق���ة ال�س���ورة يف حلظوية الع���ني والفن 
الت���ي اأ�رشت اإليه���ا؟ اأي�ستطيع الف���ن اإيجاد قنوات 
ل���ه تعادي اأو تتجنب اأو حتور اللحظوية هذه، التي 
باتت اأ�سا����س ت�سورات الفن اأينما كان؟،  وغريها 
من الأ�سئلة الكث���ري الكامن وامل�سترت يف ثقافتنا 
الب�رشي���ة ع���ن عالقات جدي���دة بات���ت حا�سلة اأو 

ممكنة بني العقلي وال�سوري.
ذل���ك اإن ال�سنع الفني قد يتب���دل فيما ل تتبدل 
حلظوية العني، وهو ما ميكن اأن اأطلق عليه امل�سهدية 
اأو الفرجة، اأ�سا�سًا للنظر الت�سكيلي، وهو ما ننتبه 
اإليه لو راجعنا عدداً من الأعمال وال�سلوكيات التي 
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ت�ستدعي النظ���ر يف عملها وا�ستهدافاتها، هذا ما 
ي�سح يف معر�س فني للوحات، يف امل�رشحية، يف 
الفيل���م باأنواعه املختلفة، يف اأنواع العرو�س كلها 
م���ن اإميائية وغنائية ورق�س���ة وغريها... وهذا ما 
ي�سح منذ عقود قليل���ة يف اأعمال ت�سكيلية باتت 
تطلب يف �سورة �رشيحة م�سهدية – الفرجة- ما 

يف بنائها الت�سكيلي.
�سحيح اأن العني تتبدل، اإل اأنها - وهذا ما عرفته 
عر تاريخها الطويل- تغت�سل فيما تنظر، وتتجدد 
فيما تقلب �سوره���ا املتداولة،  ذلك اأن العني هي 
طرفنا الأبعد، الرائد ال�سابق حلركاتنا واأفعالنا، مبا 
فيه���ا الفن نف�سه، وهي الناف���ذة التي تقدم للعقل 
العالمة اأو ال�سورة لك���ي يتم تفكيكها ودرا�ستها 
وبالتايل التعب���ري عنها يف ظرف جد وجيز جداً، 
ومن اأهم املناهج الأدبية والل�سانية التي ظهرت يف 
ال�ساحة النقدية العربية احلديثة واملعا�رشة، املنهج 
ال�سيميولوجي الذي يدر����س الن�س الأدبي والفني 
باعتبارهما عالم���ات لغوية وغري لغوية تفكيكًا 
وتركيب���ًا. وق���د تع���رف املفكرون الع���رب على 
ه���ذا املنهج نتيجة الحت���كاك الثقايف مع الغرب 
ونتيج���ة الطالع على م�ستج���دات احلقل الل�ساين 
ومتثل ت�س���ورات ما بعد البنيوي���ة وعر البعثات 
العلمية املتوجهة اإىل جامعات الغرب ونتيجة فعل 
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الرتجم���ة، ولكي نفه���م جيدا كي���ف تفكر العني 
اأكر، علينا اأن نقرتب اإىل ما تراه العني، ونحاول 
درا�سة ما يتبدى للعني، وهي جمموعة من الرموز 
والأل���وان...  والأحج���ام  والأ�س���كال  والعالم���ات 
مبعن���ى علين���ا اأن نبحث يف اأنظم���ة العالمات يف 
اأوجه م�سدرها لغوي���ا اأو �سننيا اأو موؤ�رشيا، علمًا 
اأن العالم���ات اللغوي���ة تتمت���ع بن���وع م���ن التفرد 
والمنياز عن باقي اأن���واع العالمات الأخرى، فاإننا 
جنده���ا تخرج ع���ن حميط ه���ذا التعري���ف، الذي 
تتحول مع���ه "ال�سيميولوجي���ا"*16 اإىل علم يدر�س 
اأنظم���ة العالمات عر الل�ساني���ة، ويوؤكد الدكتور 
حمم���د ال�رشغيني*17 يف كتاب���ه: )حما�رشات يف 
ال�سيميولوجي���ا( عل���ى اأن���ه اإذا كان »�سو�سري«*18، 
يجعل هذا العلم قا�رشاً على درا�سة العالمات يف 
دللتها الجتماعية، فاإن )بري�س �سانرز(*19 يطلقه 
على كل م���ا له ارتباط بنظري���ة العالمات العامة، 
فالأول يلح عل���ى الوظيفة الجتماعية التي تقوم 
بها العالم���ات، والثاين ل يجد فيها غري الوظيفة 
املنطقي���ة، غ���ري اإن الراأي���ني ل يلتقي���ان اإل يف 
نطاق �سيق، يف حني اأن م�سطلحي ال�سيميولوجيا 
وال�سيميوطيق���ا يدل كل منهما على ما يدل عليه 
الأخر، حيث خل�س الأوربيون با�ستعمال امل�سطلح 
الأول، وف�س���ل الأمريكي���ون ا�ستعم���ال الث���اين، 
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وبه���ذا بداأ الكالم عن �سياغ���ة اأولية ملا �سمي فيما 
بع���د بنظري���ة العالم���ات الت���ي كان املناطقة يف 
تل���ك الفرتة يطلقون عليه���ا ا�سمك »علم الدللة 
العام«، اأما برنام���ج )�سو�سري( فلم يتبلور اإل بعد 
هذه الفرتة، واإىل حدود �سنة 1964 كان )رولن 
بارت(*20 ليزال مقتنعًا باأن ميدان ال�سيميولوجيا 
ل زال بك���راً مل ي�سع اأحد فيه كتابًا يلم به �ستاته. 
وجم���ال ال�سيميولوجي���ا مل يتحدد بع���د، فهناك 
م���ن الدار�سني من يراه عبارة ع���ن درا�سة لأنظمة 
العالم���ات الت���ي توؤدي مهم���ة الإبداع ع���ن طريق 
موؤ����رشات غ���ري ل�ساني���ة، بينم���ا يو�س���ع اآخرون 
من جم���ال مدلول العالم���ة وال�س���ن فيجعلونهما 
ينتهيان على �سكل اإبالغي ذي وظيفة اجتماعية، 
كما هو ال�س���اأن يف ال�سعائر واحلفالت وعبارات 
املجاملة والرتحيب وال�سيافة، وهناك ق�سم ثالث 
م���ن الدار�سني من يعت���ر الفن���ون والآداب مناذج 
اإبالغية تقوم عل���ى ا�ستعمال العالمات، فهما اإذن 

جزء ل يتجزاأ من نظرتها العامة.
ال�سيميولوجي���ا، اإذن، ه���ي عل���م العالم���ات اأو 
الإ�س���ارات اأو ال���دوال اللغوي���ة اأو الرمزي���ة �سواء 
اأكان���ت طبيعي���ة اأم ا�سطناعي���ة، ويعن���ي هذا اأن 
العالم���ات اإما ي�سعها الإن�سان ا�سطالحا عن طريق 
اخرتاعه���ا وا�سطناعها والتفاق م���ع الأخر على 
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دللته���ا ومقا�سدها مث���ل: اللغ���ة الإن�سانية ولغة 
اإ�سارات امل���رور، اأو اأن الطبيعة هي التي اأفرزتها 
ب�سكل عفوي وفط���ري ل دخل لالإن�سان يف ذلك 
كاأ�س���وات احليوانات واأ�س���وات عنا�رش الطبيعة 
واملحاكي���ات الدالة على التوج���ع والتعجب والأمل 
وال�رشاخ، وتتك���ون الكلم���ة الآتي���ة الأ�س���ل من 
اليون���اين "Sémeion" يعني عالمة، و"logos" الذي 
يعن���ي خط���اب، وكلم���ة خط���اب "Discours" هنا 
ل تعن���ي خطب���ة "Harangue" يف معناه���ا الأكر 
ت���داول ولك���ن تفكري"Rraisonnement"وح���ج���اج 
"argumentation" يف مو�س���وع معني، والذي جنده 
م�ستعم���ال يف كلمات من مث���ل"Sociologie “علم 
الجتم���اع، و"Théologie" عل���م الأديان، وبامتداد 
اأكر تعن���ي كلمة “ Logos” العل���م، وبهذا ي�سبح 
تعري���ف ال�سيميولوجيا على النح���و التايل: علم 
"ف.دو.�سو�س���ري"، اإذا  العالم���ات، وهذا تعري���ف 
كان���ت الل�سانيات تدر�س كل ما هو لغوي ولفظي، 
ف���اإن ال�سيميولوجي���ا تدر����س م���ا هو لغ���وي وما 
هو غ���ري لغ���وي، اأي تتعدى املنط���وق اإىل ما هو 
ب����رشي كعالمات امل���رور ولغ���ة ال�س���م والبكم 
وال�سف���رة ال�رشي���ة ودرا�س���ة الأزي���اء و طرائ���ق 
الطب���خ. واإذا كان )�سو�سري( ي���رى اأن الل�سانيات 
هي ج���زء من عل���م الإ�س���ارات اأو ال�سيميولوجيا 
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"Sémiologie"، ف���اإن "رولن ب���ارت" يف كتاب���ه 
"عنا����رش ال�سيميولوجي���ا" يقل���ب الكفة فريى 
ب���اأن ال�سيميولوجي���ا هي اجل���زء والل�سانيات هي 
ال���كل، ومعنى هذا اأن ال�سيميولوجيا يف درا�ستها 
ملجموعة من الأنظمة غري اللغوية كالأزياء والطبخ 
واملو�سة والإ�سهار تعتمد على عنا�رش الل�سانيات 
يف درا�ستها وتفكيكها وتركيبها. ومن اأهم هذه 
العنا����رش الل�سانية عن���د "رولن ب���ارت" نذكر: 
الدال واملدلول، واللغة والكالم، والتقرير والإيحاء، 
واملح���ور ال�ستبدايل الدليل واملح���ور الرتكيبي 
النحوي. لقد تاأ�س�س امل�رشوع ال�سيميولوجي على 
روؤي���ة "�سو�س���ري" وكان منح����رشاً يف اللغة ول 

يتجاوزها اإىل النطاق املعريف للعلوم الإن�سانية.
ال���كالم اأو الكتاب���ة اأو الر�سم اأو القي���ام بحركة، 
يعت���ر فع���ال توا�س���ال، واإذا فهم امل���رء الإر�سالية 
ومتك���ن من الإجابة عن اخلر عل���ى �سكل اإر�سالية 
ب���دوره مر�س���ال،  راجع���ة "Feed-back" وي�سب���ح 
والتبادل الالنهائي لهذا ال�سكل من العالقات يخلق 
ما ن�سمي���ه بالتوا�سل وتكون العني يف هذا العمل 
هي الراب���ط الأ�سا�س واملعني الكب���ري يف تفكيك 
العالم���ة وفهمها عن طريق العق���ل، وهنا ل ناأخذ 
بع���ني العتب���ار ال�سو�ساء الفيزيائ���ي اأو الثقايف 
الذي م���ن �ساأن���ه اأن يقود عل���ى اللب����س اأو الفهم 
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اخلاطئ كليا، ويبدو طبيعيا اأن ظواهر ال�سو�ساء 
املوج���ودة يف التوا�س���ل مث���ل ظواه���ر ال�سو�ساء 
املوج���ودة يف ال�ستقبال تك���ون جد مهمة ويجب 
اأخ���ذه بع���ني العتب���ار، اإذن فاملكون���ات الداخلية 
لالإر�سالي���ات ه���ي العالمات التي حتت���وي عليها، 
وه���ي ذات طبيعة خمتلف���ة، ونعرف اأن العالمات 
الل�ساني���ة م���ن كالم وكتابة/ ر�سم، ه���ي املكونات 
الأ�سا�سي���ة للتوا�س���ل الإن�س���اين ال���ذي تلتقي فيه 
عنا����رش التوا�س���ل ال�سمعي الب����رشي، لأن اللغة 
ت�سم���ع على �س���كل كالم وتقراأ على �س���كل كتابة 
وهن���ا يكون للعني دور ب���ارز يف تو�سيل ال�سوء 
للعقل ليف���ك �سننه، وبهذا تاأت���ي جميع ال�سوابط 
الأخرى للتوا�سل م���ع اأولوية للتوا�سل على �سكل 
عالمات )اإيقونيا(، ويرم���ز اإىل التوا�سل انطالقا 
من ال�سورة يف تعار����س مع ما هو مكتوب وهي 
مهمة يف ق�سايا العالقات الإن�سانية املبنية على “ 

ال�سورة/ ال�سوت«.
ون�ستطيع اأن نفهم مل���اذا ال�سيميولوجيا ل�سانية 
بالدرج���ة الأوىل، و�سمعي���ة  ب�رشي���ة وبالأخ����س 
“اإيقونيا”. والطريقة املبا�رشة لتعريف الآخرين 
ب�س���يء م���ن الأ�سياء ه���ي اأن تعر����س عليهم ذلك 
ال�س���يء نف�سه ب�س���كل يجعلهم يدركون���ه بوا�سطة 
احلوا�س اخلم�س، واإذا مل تكن هذه الطريقة ممكنة، 
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فتعر�س عليهم �سورة ذلك ال�سيء اأي اأن يعر�س 
عليهم �سيء م�سابه لالأول، اإذن فهذا ال�سيء الآخر 
هو ما ي�سمى “اإيقونًا” بالتذكري  ل بالتاأنيث، هذا 
الإيق���ون لي�س اإ�سارة تفي����س عن ال�سيء الأول بل 
ه���و نتيجة �سنع ي���د الإن�سان الت���ي �سممته على 
�سورة ال�سيء الأول، ومن دون �سك فاإن اليقون 
بالتذكر يذكر بالأيقونة بالتاأنيث، اإذ اأن كال منهما 
يف نهاي���ة املط���اف ينح���در من جذر لغ���وي واحد 
هو  اجل���ذر الإغريق���ي  "Eikon"ولك���ن اللفظتني 
اتخذت اإحداهما، يف الو�س���ول اإلينا، طريقًا غري 
الطريق التي �سلكتها الأخرى، فاليقون ح�سب ما 
ي�ستفاد من قوامي�س التاأثيل "Etymologie" اللغوي 
كلم���ة اعتم���دت يف ال�ستعم���ال يف بداية القرن 
التا�سع ع�رش حيث ا�ستعملت يف الجنليزية �سنة 
1833م، ويف الفرن�سي���ة �سن���ة 1838م، وكانت 
النموذج الغربي للكلمة الرو�سية "Ikona" املاأخوذة 
عن الإغريقية بالتاأنيث لتدل على ال�سور املقد�سة 
يف الديان���ة امل�سيحي���ة، وخا�س���ة منه���ا امل�سيحية 
ال�رشقي���ة، وامل�سطل���ح يعني �س���ورة "Image" ومت 
و�س���ع امل�س���در ال���ذي يعو����س امل�سطلح���ات غري 
املوجودة، وبعدها اأ�سبحت ال�سورة، �سيئًا ف�سيئًا، 
تاأخذ دور عم���اد اخليال من خالل الربط الذي ظل 
 .”Image /Imaginaire“  دائما ب���ني �سورة/ خي���ال
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لق���د عملت الث���ورات التكنولوجي���ة على تغيري 
تاري���خ و�سو�سيولوجيا الإيق���ون التقليدية، حيث 
اأع���ادت ال�سورة الفوتوغرافية، �سيئًا ف�سيئًا، لفن 
الر�سم بع����س اأ�س���كال التعبري اخلا�س���ة باملناظر 
الطبيعية، �سواء بالتجريد اأو بال�سورة الو�سفية اأو 
بالطبيعة امليتة اأو من خالل باقي املدار�س املتعارف 
عليه���ا يف الف���ن الت�سكيل���ي، وج���اءت ال�سينم���ا 
لتبلور بع�س ا�ستعمالت املادة الفوتوغرافية، من 
اإع���ادة تكوين احلركة واإعادة جتديد بع�س عنا�رش 
العرو�س املتوازية مع فنون العر�س، وبهذا حترر 
الإيقون من منطية التفك���ري فيه لي�سبح م�ستقال 
ويعك�س ال�سورة الت���ي يحملها الإن�سان عن نف�سه 
بوا�سط���ة الت�سخي�س واحلكي والر�س���م، وال�سورة 
بهذا مل تعد تتح���دث عن نف�سها بل دللتها تفوق 
�سكله���ا التعب���ريي، فف���ي الت�سكيل نق���ول عنه 
باأن���ه جتريدي يعتمد على مدل���ولت �سيكولوجية 
يف دللت���ه، الدال الإيقوين ينفل���ت دائمًا، لتبقى 
ال�سورة، دومًا، يف بحث ع���ن نوعيتها وهويتها؛ 
فال�سينم���ا كانت تابعة للم����رشح، والتلفزة تابعة 
لل�سينما، وتاريخ الإيقون يبني عدم قدرة ال�سورة 
على التمثل خارج املجالت التي �سطرها القيا�س، 
ومبعنى اأدق ل توجد اأية و�سيلة للك�سف عن �سورة 
ما، وبالرغم من ذلك حت���اول ال�سيميولوجيا فعل 
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ذل���ك، بحي���ث جنح���ت يف الجت���اه ال���ذي متكنت 
في���ه واقعي���ًا ومنهجيًا م���ن و�سع اأنح���اء الإيقون 
وحتديد مدلولت بع�س ال�س���ور ال�سهارية الفنية 
الجتماعي���ة والإيديولوجي���ة والقت�سادية، وذلك 
باإظه���ار نوع ال�ستغال ال���ذي يقابل خمتلف هاته 
ال�س���ور م���ن ا�ستع���ارة وجم���از ومتاث���ل وت�سبيه، 
ولكنه���ا ف�سلت يف اإعطاء تعري���ف نظري حمدد 
ع���ن ال�س���ورة )نتحدث ع���ن ال�سورة الت���ي نراها 
والت���ي نحلله���ا ولي����س ع���ن ال�س���ورة(، وه���ذا ما 
يف�رش لنا ات�ساع اأغرا����س ال�سيميوطيقا الإيقون 
ال�س���ورة: �سينمائي���ة، فوتوغرافي���ة، ت�سكيلي���ة، 
�سينمائي���ة، �سخ�سي���ة، ولكن لي�س���ت �سورة، مثل 
اللغ���ة ل توج���د اإل بوا�سطة الأل�س���ن، لأن ال�سورة 
هي تاأم���ل بالغ التعقيد على املعنى، ومن هنا كان 
ه���ذا هو املعن���ى الوحي���د  الذي عرف���ه اجلمهور 
غ���ري املتخ�س�س له���ذه الكلمة، اأم���ا كلمة الإيقون 
باملعنى ال�سيميولوجي، فهو بالتاأكيد م�ستعار من 
الكلمة الجنليزي���ة "Icon". واإذا كانت هذه الكلمة 
نف�سه���ا مل ت���رد يف الن�سو����س الفرن�سي���ة فاإنها 
كانت حا�رشة يف ال�ستعم���الت ال�ستقاقية من 
 ،"Iconilogie" وعلم الإيقون���ات "Iconique" مث���ل
وغريه���ا من امل�ستقات ذات ال�سلة بال�سورة، التي 
تارة تدل على ال�سورة مقد�سة، واأخرى على عمل 
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  " thème" فني يدر�س ح�سب املو�سوع اأو املو�سوعة
اأو الرم���وز اأو ال�سف���ات احلقيقي���ة الت���ي تف�رش 
فل�سفته���ا كما لو كانت روؤية للعامل، وعالقة هذه 
امل���اد بال�سيميولوجي���ا ل تهم بقدر م���ا يهم تبني 
م�سطل���ح اليق���ون ليدل عل���ى �س���يء يجمعه اإىل 
�س���يء اآخر عالقة املماثل���ة، اإذ يتعرف يف الإيقون 
عل���ى الأمن���وذج "Modèle" ال���ذي جع���ل الإيق���ون 
مقاب���ال له، وتعتر الب�سمات مبثابة اأيقون للع�سو 
ال���ذي طبعها، وانعكا����س �سورة ما عل���ى �سفحة 
ماء �ساك���ن اأو على �سفحة م���راآة، وطبعا انعكا�س 
ال�سورة ال�سم�سية على الورق احل�سا�س التي ت�سلح 
للت�سوير ال�سوئي، كلها مبثابة اأيقون لهذه ال�سور. 
اإن ال�س���ورة ال�سم�سية ل تعك�س م���ن ال�سيء اإل ما 
ي���درك منه بالب�رش، وتبدو عالق���ة املماثلة رابطة 
طبيعية بني ال�سيء وبني اأيقونة، كما تبدو الر�سالة 

اليقونية اأكر حقيقة  يف اإبالغ التجارب.
ولك���ن هل يك���ون البديل ينوب ع���ن ال�سيء ول 
ي���دل عليه؟ مثال هل ميكن اعتبار ا�ستن�ساخ اإن�سان 
اإيقونا لأ�سل���ه؟، ذلك اأن اليقون ل يكون ب�رشيًا 
فقط، بل غري ب�رشي، فغناء مطرب ما هو مبثابة 
اأيق���ون له، ولذل���ك نتعرف على �سخ����س دون اأن 
ن���راه ملجرد �سماع �سوته، مثلم���ا نتعرف عليه من 
مظهره، ع���ن البديل ين���وب عن ال�س���يء ول يدل 
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علي���ه، غري اأن املماثلة لكي تكون حقيقة كعالمة 
من ن���وع خا�س، ينبغ���ي اأن يكون ب���ني املتماثلني 
اختالف وا�سح لالإدراك، ويكون اليقون بهذا اأداة 
معرف���ة لل�سيء، معرفة ناق�سة، مثال اإذا �ساألت عن 
�سورة فاكه���ة الليمون، جرى اللع���اب يف الفم، 
لأنه���ا تذكر باأ�سلها، عندما ن�ساهد �سورة ل�سخ�س 
نعرفه، نقول اإنه بنف�سه، اأو نقول لي�س هو، وهذا 
يعن���ي اأن اليقون اإذا �سابه �سيئ���ا فال بد، اإذن، اأن 
يكون لهذا ال�سيء نوع من الوجود، فالعني ت�ست�سلم 
مل���ا يعر�س اأمامه���ا، وتق���دم للعقل من���اذج ملحاولة 
الفه���م،  لأن املماث���الت اجلزئي���ة احلا�سلة بني ما 
تعرف���ه العني وبني ما يعر�س اأمامها، جتعلها تقبل 
باإمكان م�سابهة ما تعرفه مبا جتهله فينك�سف لها، 
ويفه���م العقل الر�سالة م���ن الإيقون، والفهم هو 
العقل يف حالة اإ�رشاق. والإ�رشاق هو ذلك ال�سوء 

القادم عر نافذة العني.
نالحظ اأن الإن�سان منذ اأن كان وهو يجهد نف�سه 
للو�سول اإىل غري املدرك انطالقا من العني- اأي مما 
هو ظاهر- وبهذا تبحث العني عن طريق التفكري 
بوا�سط���ة الو�سائل التي حتول بها اخلفي من خفائه 
اإىل حال���ة ظهور واإ�رشاق، والع���ني تلتقط ما تراه 
عب���ارة ع���ن عالم���ات لي�رشحه���ا العق���ل ح�سب 
ما تر�س���ب فيه م���ن ثقاف���ات ومرجعي���ات. واإذا 
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يعت���رون  الإجنليزي���ة  باللغ���ة  الناطق���ون  كان 
ال�سيميولوجي���ا اإنتاجا اأمريكيا م���ع ) بري�س( يف 
كتاب���ه "كتابات ح���ول العالمة"، ف���اإن الأوربيني 
يعترونها اإنتاجا فرن�سيا مع )�سو�سري( يف كتابه 
“حما����رشات يف علم الل�سانيات” �سنة 1916م. 
واإذا كانت ال�سيميولوجي���ا الأمريكية مبنية على 
املنطق وفل�سف���ة الأ�سكال الرمزي���ة الأنطولوجية 
)الوجودي���ة( والريا�سي���ات، ف���اإن ال�سيميولوجيا 
الفرن�سية مبنية على الدر�س اللغوي والل�سانيات.
يرتب���ط  ال�سيميولوجي���ا  م�سطل���ح  كان  واإذا 
بالفرن�سيني وبكل ما هو نظري وبفل�سفة الرموز 
وعلم العالمات والأ�سكال يف �سيغتها الت�سورية 
العام���ة، ف���اإن كلم���ة ال�سيميوطيق���ا الأمريكي���ة، 
ق���د ح�رشها العلم���اء يف ما هو ن�س���ي وتطبيقي 
وحتليلي. ومن هنا ميكن احلديث عن �سيميوطيقا 
امل����رشح و�سيميوطيق���ا اللوح���ة و�سيميوطيق���ا 
ال�سينم���ا. وعندما نري���د احلديث ع���ن العالمات، 
علمي���ًا اأو نظري���ًا اأو ت�سوري���ًا، ن�ستخ���دم كلم���ة 

ال�سيميولوجيا. 
ال�سيميولوجي���ة ومدار�سها  وتتعدد الجتاه���ات 
يف احلق���ل الفكري الغرب���ي، اإذ ميكن احلديث عن 
�سيميولوجي���ا )بري����س(، و�سيميولوجي���ا الدللة، 
و�سيميولوجيا التوا�س���ل، و�سيميولوجيا الثقافة 
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ولكن عل���ى الرغم م���ن هذه الجتاه���ات العديدة 
ميك���ن اإرجاعها اإىل قطب���ني �سيميولوجيني وهما: 

�سيميولوجيا التوا�سل و�سيميولوجيا الدللة.. 
اإن ال�سيميولوجي���ا عل���م ال���دوال اللغوية وغري 
اللغوي���ة، اأي تدر�س العالمات والإ�سارات والرموز 
والأيقون���ات الب�رشية، كما ت�ستند ال�سيميولوجيا 
منهجي���ا اإىل عمليتي التفكي���ك والرتكيب، على 
غ���رار البنيوية الن�سي���ة املغلقة، ونعن���ي بهذا اأن 
ال�سيميوطيقي يدر�س اللوحة يف نظامها الداخلي 
البنيوي من خالل تفكي���ك عنا�رشها وتركيبها 
م���ن جديد ع���ر درا�سة �س���كل امل�سم���ون واإق�ساء 
الفنان واملرجع واحليثي���ات ال�سياقية واخلارجية 
والتي ل ننفتح عليها اإل من خالل التنا�س ملعرفة 
التداخل الن�س���ي وعمليات التفاعل بني الن�سو�س 
وطبيع���ة ال�ستق���اق الن�س���ي وتيئ���ري الرت�سبات 
اخلارجي���ة وامل�ستن�سخ���ات الإحالي���ة داخ���ل الن�س 
املر�سود �سيميائيا،  فال�سيميوطيقا  اإذن هي لعبة 
التفكي���ك والرتكيب تبحث عن �س���ن الختالف 
ودللت���ه، فعر التعار�س والخت���الف والتناق�س 
والت�ساد بني الدوال اللغوية الن�سية يكت�سف املعنى 
وت�ستخ���رج الدلل���ة. ومن ثم فاله���دف من درا�سة 
الن�سو����س �سيميوطيقي���ا وتطبيقيا ه���و البحث 
ع���ن املعن���ى والدلل���ة وا�ستخال�س البني���ة املولدة 
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للن�سو�س منطقيا ودلليا، وميكن لنا احلديث هنا 
عن ثالثة م�ستويات للمنهجية ال�سيميوطيقية: 

التحليل املحايث: ونق�سد به البحث عن ال�رشوط 
الداخلية املتحكمة يف تكوي���ن الدللة واإق�ساء كل 
م���ا هو اإح���ايل خارجي كظ���روف الن����س واملوؤلف 
واإف���رازات الواقع اجلدلي���ة. وعليه، فاملعنى يجب 
اأن ينظ���ر اإلي���ه على اأن���ه اأثر ناجت ع���ن �سبكة من 

العالقات الرابطة بني العنا�رش.
وج���وده  املعن���ى  يكت�س���ي  البني���وي:  التحلي���ل 
بالخت���الف ويف الختالف. ومن ثم ف���اإن اإدراك 
معن���ى الأق���وال والن�سو�س يفرت����س وجود نظام 
مبن���ي على جمموعة من العالق���ات. وهذا بدوره 
ي���وؤدي بنا اإىل الت�سليم باأن عنا�رش الن�س ل دللة 
له���ا اإل عر �سبك���ة من العالق���ات القائمة بينها. 
ولذا ل يج���ب الهتمام اإل بالعنا����رش التي تبلور 
ن�سق الخت���الف والت�ساكالت املتاآلف���ة واملختلفة. 
كما ي�ستوجب التحليل البنيوي الدرا�سة الو�سفية 
الداخلي���ة للن����س ومقاربة �سكل امل�سم���ون وبناه 

الهيكلية واملعمارية.
حتليل اخلطاب: اإذا كانت الل�سانيات البنيوية بكل 
مدار�سها واجتاهاتها تهتم بدرا�سة اجلملة انطالقا 
م���ن جمموعة من امل�ستوي���ات املنهجية حيث تبداأ 
باأ�سغ���ر وح���دة وهي ال�س���وت لتنتق���ل اإىل اأكر 
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وح���دة لغوية وهي اجلملة والعك����س �سحيح اأي�سا، 
ف���اإن ال�سيميوطيق���ا تتج���اوز اجلمل���ة اإىل حتليل 
اخلطاب، وت�سعفنا هذه امل�ستويات املنهجية كثريا 

يف حتليل الن�سو�س ومقاربتها.
ففي جم���ال ال�رشد ميك���ن احلديث ع���ن بنيتني: 
البني���ة ال�سطحي���ة والبني���ة العميقة عل���ى غرار 
ل�ساني���ات )نع���وم ت�سوم�سكي(*21 فعل���ى امل�ستوى 
ال�سطح���ي يدر����س املرك���ب ال�رشدي ال���ذي يحدد 
تعاق���ب وت�سل�سل احلالت والتح���ولت ال�رشدية، 
بينم���ا يحدد املرك���ب اخلطابي يف الن����س ت�سل�سل 
اأ�س���كال املعنى وتاأثرياته���ا، واإذا انتقلنا اإىل البنية 
العميق���ة فيمك���ن لن���ا احلدي���ث ع���ن م�ستوي���ني 

منهجيني: 
امل�ستوى ال�سيميولوجي الذي ين�سب على ت�سنيف 
قي���م املعنى ح�سب ما يق���وم بينهما من العالقات 

والرتكيز على الت�ساكالت ال�سيميولوجية؛
وامل�ست���وى ال���دليل وه���و نظ���ام اإجرائ���ي يحدد 
عملي���ة النتق���ال م���ن قيم���ة اإىل اأخ���رى ويرز 
القي���م الأ�سا�سية والت�ساكل ال���دليل، ويعد املربع 
ال�سيميائ���ي*Le Carré Sémiotique 22، املولد املنطقي 
وال���دليل احلقيق���ي ل���كل التمظه���رات ال�رشدية 
ال�سطحي���ة عر عمليات ذهنية ومنطقية ودللية 
يتحك���م فيه���ا الت�س���اد والتناق����س والت�سم���ن اأو 
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ال�ستلزام.
اأم���ا فيما يتعل���ق بالت�سكيل فنعم���ل على قراءة 
املنجز الت�سكيلي من خالل الرتكيز على العالمات 
الت�سكيلي���ة والعالم���ات غ���ري اللغوي���ة. وع���ر 
تفكي���ك العالم���ات الب�رشي���ة واللوني���ة واخلطية 
وال�سكلي���ة، وته���دف �سميولوجي���ا التوا�سل عر 
عالماتها واأماراتها واإ�ساراتها اإىل الإبالغ والتاأثري 
عل���ى الغري عن وعي اأو غري وعي. وبتعبري اآخر 
ت�ستعم���ل ال�سيميولوجي���ا جمموعة م���ن الو�سائل 
اللغوية وغري اللغوية لتنبيه الآخر والتاأثري عليه 
ع���ن طريق اإر�سال ر�سال���ة وتبليغها اإياه، ومن هنا 
فالعالمة تتكون من ثالثة عنا�رش: الدال واملدلول 
والوظيف���ة الق�سدي���ة،  كم���ا اأن التوا�سل نوعان: 
توا�س���ل اإبالغي ل�س���اين لفظي -اللغ���ة- وتوا�سل 
اإبالغي غري ل�ساين«عالمات امل���رور«، جمرد اأداة 
توا�سلي���ة ت���وؤدي وظيف���ة التبليغ وحتم���ل ق�سدا 
توا�سلي���ا، وه���ذا الق�س���د التوا�سل���ي حا����رش يف 
الأن�ساق اللغوية وغ���ري اللغوية. كما اأن الوظيفة 
الأولي���ة للغة هي التاأثري عل���ى املخاطب من خالل 
ثنائي���ة الأوام���ر والنواهي، ولكن ه���ذا التاأثري قد 
يكون مق�سودا وقد ل يكون مق�سودا. وي�ستخدم 
يف ذل���ك جمموعة من الأم���ارات واملعينات  التي 

ميكن تق�سيمها اإىل ثالث:
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الأمارات العفوية وه���ي وقائع ذات ق�سد مغاير 
لالإ�سارة حتمل اإبالغ���ا عفويا وطبيعيا مثال: لون 
ال�سم���اء الذي ي�س���ري بالن�سبة ل�سي���اد ال�سمك اإىل 

حالة البحر يوم غد.
الأمارات العفوي���ة املغلوطة التي تريد اأن تخفي 
ال���دللت التوا�سلية للغة كاأن ي�ستعمل متكلم ما 

لكنة لغوية ينتحل من خاللها �سخ�سية اأجنبية.
الأمارات الق�سدية التي تهدف اإىل تبليغ اإر�سالية 
مث���ل : عالم���ات امل���رور، وت�سمى ه���ذه الأمارات 
الق�سدي���ة اأي�س���ا بالعالم���ات، وكل خط���اب لغوي 
وغري لغوي يتجاوز الدللة اإىل الإبالغ والق�سدية 
الوظيفي���ة، ميكنن���ا اإدراج���ه �سم���ن �سيميولوجيا 

التوا�سل. 
وكمثال لتب�سيط ما �سلف ذكره: عندما ي�ستعمل 
الأ�ست���اذ داخ���ل ق�سم���ه جمموع���ة م���ن الإ�سارات 
اللفظي���ة وغ���ري اللفظي���ة املوجه���ة اإىل التلمي���ذ 
ليوؤنب���ه اأو يعاتب���ه عل���ى �سلوك���ه الطائ����س، فاإن 
الغر����س منها ه���و التوا�س���ل والتبلي���غ، ويعتر 
“رولن ب���ارت” خري من ميثل ه���ذا الجتاه، لأن 
البح���ث ال�سيميولوج���ي لديه هو درا�س���ة الأنظمة 
والأن�سق���ة الدال���ة، فجمي���ع الوقائ���ع والأ�س���كال 
الرمزي���ة والأنظمة اللغوية ت���دل، فهناك من يدل 
باللغ���ة وهناك من يدل ب���دون اللغة املعهودة، بيد 
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اأن لها لغة خا�سة، ومادامت الأن�ساق والوقائع كلها 
دالة، فال عيب م���ن تطبيق املقايي�س الل�سانية على 
الوقائ���ع غري اللفظية اأي الأنظمة ال�سيميوطيقية 
غ���ري الل�سانية لبن���اء الطرح ال���دليل، وقد انتقد 
)ب���ارت( يف كتاب���ه “عنا����رش ال�سيميولوجي���ا” 
الأطروح���ة ال�سو�سريي���ة )�سو�س���ري( الت���ي تدعو 
اإىل اإدم���اج الل�ساني���ات يف ال�سيميولوجي���ا، مبينًا 
باأن الل�سانيات لي�ست فرع���ًا، ولو كان مميزاً، من 
عل���م الدلئل، بل ال�سيميولوجي���ا هي التي ت�سكل 
ف���رع الل�ساني���ات  وبالتايل، جت���اوز رولن بارت 
ت�س���ور الوظيفي���ني الذي���ن ربطوا ب���ني العالمات 
واملق�سدية، واأكد وج���ود اأن�ساق غري لفظية حيث 
التوا�س���ل غري اإرادي، ولكن البعد الدليل موجود 
بدرج���ة كبرية. وتعت���ر اللغة الو�سيل���ة الوحيدة 
التي جتعل ه���ذه الأن�ساق والأ�سي���اء غري اللفظية 
دال���ة. حيث اإن كل املج���الت املعرفية ذات العمق 
ال�سو�سيولوج���ي احلقيقي تفر����س علينا مواجهة 
اللغة، ذلك اأن الأ�سياء حتمل دللت متباينة، غري 
اأنه ما كان لها اأن تك���ون اأن�ساقا �سيميولوجية اأو 
اأن�ساقا دالة لول تدخل اللغة ولول امتزاجها باللغة، 
فه���ي، اإذاً، تكت�سب �سفة الن�سق ال�سيميولوجي من 
اللغة. وهذا ما جع���ل )بارت( يرى اأنه من ال�سعب 
ج���دا ت�س���ور اإمكان وج���ود مدل���ولت ن�سق �سور 
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اأو اأ�سي���اء خ���ارج اللغة، فال وج���ود ملعنى اإل ملا هو 
م�سمى، وع���امل املدلولت لي�س �سوى عامل اللغة. 
اأم���ا عنا����رش �سيمي���اء الدللة لدى )ب���ارت( فقد 
حددها يف كتابه “عنا�رش ال�سيميولوجيا”، وهي 
م�ستقاة على �سكل ثنائيات من الأل�سنية البنيوية 
وه���ي: اللغة وال���كالم، والدال واملدل���ول، واملركب 
والنظ���ام، والتقري���ر والإيح���اء والدلل���ة الذاتي���ة 
والدللة الإيحائية، وهك���ذا حاول )بارت( الت�سلح 
بالل�ساني���ات ملقارب���ة الظواه���ر ال�سيميولوجي���ة 
كاأنظمة املو�سة والأ�ساطري والإ�سهار، ويعني هذا 
)بارت( عندما يدر����س املو�سة، مثاًل، يطبق عليها 
املقارب���ة الل�ساني���ة، تفكي���كًا وتركيب���ًا، من خالل 
ا�ستق���راء معاين املو�س���ة ودللت الأزياء وتعيني 
وحداتها الدالة ومق�سدياتها الجتماعية والنف�سية 
والقت�سادية والثقافية،  وال�سيء نف�سه يف قراءته 
للطبخ وال�سور الفوتوغرافية والإ�سهار واللوحات 
الب�رشية. وميكن اإدراج املدار�س ال�سيميائية الن�سية 
التطبيقي���ة التي تق���ارب الإبداع الأدب���ي والفني 
�سمن �سيميولوجي���ا الدللة، بينم���ا �سيميوطيقا 
الثقاف���ة التي تبحث عن الق�سدية والوظيفة داخل 
الظواهر الثقافية والإثنية الب�رشية ميكن اإدراجها 

�سمن �سيميولوجيا التوا�سل.
لل�سيميولوجي���ا تفاع���الت كث���رية م���ع معارف 
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وحقول اأخرى داخ���ل املنظومة الفكرية والعلمية 
واملنهجي���ة، حي���ث ارتبط���ت ال�سيميولوجي���ا يف 
ن�ساأتها م���ع الل�ساني���ات والفل�سفة وعل���م النف�س 
والفينومولوجي���ا  واملنط���ق  وال�سو�سيولوجي���ا 
ارتباطه���ا  عل���ى  ع���الوة  الظواه���ر،  فل�سف���ة  اأو 
الأ�ساط���ري  كتحلي���ل  الأنرتوبولوجي���ا  بدرا�س���ة 
والأن�س���اق الثقافي���ة غ���ري اللفظية، كم���ا ترتبط 
الأدب  بدرا�س���ة  منهجي���ًا،  ال�سيميولوجي���ا، 
كاملو�سيق���ى  والب�رشي���ة  اللفظي���ة  والفن���ون 
والت�سكي���ل وامل����رشح وال�سينم���ا. وترتبط كذلك 
بالهرمونيطيقا وبدرا�سة الكتب الدينية املقد�سة، 
وارتبط���ت كذل���ك بال�سعري���ة والنح���و والبالغة 
وباقي املعارف الأخرى. واإذا كانت ال�سيميولوجيا 
اأع���م م���ن الل�ساني���ات اأي اإن الل�ساني���ات جزء من 
ال�سيميولوجيا كما عن���د )�سو�سري( فاإن )بارت( 
يعت���ر ال�سيميولوجي���ا اأخ�س م���ن الل�سانيات، اأي 
اإن ال�سيميولوجي���ا فرع من الل�سانيات واأن كثريا 
م���ن العالمات الب�رشي���ة والأن�ساق غ���ري اللفظية 
ت�ستع���ني بالأنظم���ة اللغوي���ة، لقد �س���ار التحليل 
ال�سيميوطيق���ي ت�سورا نظري���ا ومنهجا تطبيقيا 
يف �ستى املعارف والدرا�سات الإن�سانية والفكرية 
والعلمي���ة واأداة يف مقاربة الأن�ساق اللغوية وغري 
اللغوية، واأ�سبح ه���ذا التحليل مفتاحا حداثيا لبد 



التفكري بالعني

63

م���ن اللتجاء اإليه���ا ق�سد ع�رشنة الفه���م واآليات 
التاأوي���ل والقراءة، ولذلك حاول���ت جهد الإمكان 
اأن اأتو�س���ع يف هذا الباب وفتح امل�سارب املرتبطة 
بالع���ني ومب���ا ت���راه وينطب���ع عليها، لتعي���د طرح 
ال�س���وؤال من جديد وتفكر بطريقة تن�سجم وفق ما 

تر�سب يف املخزون الثقايف والفكري.
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يف  ملوك املوحدي���ن   قب���ل  م���ن  العربي خ�سو�س���ا  يف االأندل�س واملغ���رب 
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األياف الكافور وميزجها بزيت اخلردل وبع�س االألوان االأخرى التي كان يقوم 
بتح�سريها بنف�سه. ويعترب الوا�سطي من اأوائل فناين مدر�سة بغداد للت�سوير.
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موؤلفات���ه: »حما�سرات يف ال�سيميولوجيا«،« ويكون اإحراق اأ�سمائه االآتية« 
1987، » بحار جبل قاف« 1991، من فعل هذا بجماجمكم«، » من اأعلى 
قم���م االحتيال«، » و�سايا مام���وت مل ينقر�س«،« احتياطي العاج«، »حتت 

االأنقا�س فوق االأنقا�س«... 
*18 فرينان���دو دي �سو�س���ري، ولد يف جني���ف،)1857م، 1913م( –يعترب 

املوؤ�س�س ملدر�سة البنيوية يف الل�سانيات، من اأ�سهر علماء اللغة.
*19 بري����س ت�سارلز �سان���درز- )1839 م، 1914م(- فيل�سوف اأمريكي، 

من موؤ�س�سي املذهب الذرائعي، وقد ربط الفكر باملمار�سة.
*20 روالن ب���ارت –)1915م، 1980م(- فيل�س���وف وناقد اأدبي فرن�سي، 

عرف بالتيار ما بعد احلداثي.
*21 نع���وم ت�سوم�سكي، )ولد عام 1928م(، اأ�ست���اذ الل�سانيات وفيل�سوف 

اأمريك���ي، عامل اإدراكي وع���امل باملنطق، يو�س���ف باأنه اأب لعل���م الل�سانيات 
احلديث���ة، ومن �سوء الفهم املنت�س���ر االدعاء باأنه اثبت ب���اأن اللغة هي فطرية 
ب�سكل كام���ل، وباأنه هو من اكت�سف النحو الكل���ي، واحلقيقة اأنه الحظ باأن 
الطف���ل والقط كالهما قادر عل���ى التفكري اال�ستقرائ���ي، اإذا تعر�سوا لنف�س 
املعطي���ات اللغوية، فالطفل �سيكت�سب القدرة عل���ى فهم واإنتاج اللغة يف حني 

اأن القط لن يكت�سب اأيا منها.
*22 حن���ون مب���ارك: درو����س يف ال�سيميائي���ات، دار توبق���ال للن�سر،ال���دار 

البي�ساء، ط1، 1987.
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فن جمالية التفكري

على الفن���ان اأن ي���درب روحه اأي�س���ا ولي�س 
عيناه فقط.

فا�سيلي كاندن�سكي.
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امتلكت فكرة اجلمال عر جميع الع�سور �ستى 
املعاين، فقد كان اجلمال يعني، عند الإغريق، كل ما 
يثري الإعجاب والتقدير �سواء يف ميدان احلوا�س 
اأو اخل�سائ����س الروحي���ة، ويف الع����رش الو�سي���ط 
الأورب���ي كان اجلمال يعن���ي ت�سامي الوجود، على 
اأ�سا�س اأن كل وج���ود هو جميل وطّيب وحقيقي. 
ووفق ال�سكول�ستيكي���ة*1 امل�سيحية ارتبط اجلمال 
عر القرون، ب�سكل اأوثق فاأوثق، مبنطقتي الفكر 

وال�سعور ومن ثم مبنطقة الفن.
وكان جم���ال الع����رش الق���دمي جم���ال العتدال 
وال�سكون والذي كان يّوحد ويوفق بني عنا�رشه، 
واإىل جان���ب ه���ذا اجلمال كان هن���اك جمال اآخر، 
قل���ق، معدوم الن�سجام، مليء بالتوتر والنزاع، ول 
ي�سفي بل يثري، ويقطع �س���الت الإن�سان بالعامل، 
 وفي���ه تل���ك العنا����رش املتناح���رة فيم���ا بينه���ا.
مل يكن ه���دف “هرني برغ�س���ون”*2 خلق نظرية 
جمالية »ا�ستطيقي���ة«*3، فمالحظاته املتعلقة بالفن 
اأراد له���ا اأن ت�س���ّور مقولته ع���ن احلياة والوجود 
والإن�سان، رغم ذلك فهناك مواقف »ا�ستيطيقية« 
ع���دة يف اأعمال هذا الفيل�سوف الذي األقى بتاأثري 
حا�سم على م�سائر ف���ن القرن الع�رشين من اأدب 
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وت�سكيل وغريهما، وهذه املواقف ميكن معاملتها 
كك�ساف���ات �س���وء لإي�س���اح الكثري م���ن الظواهر 
يف الف���ن والت���ي من ال�سعب �سوغه���ا يف قوانني 
ونظري���ات. ويف احلقيق���ة كان مو�س���ع اهتم���ام 
»برغ�س���ون« اإ�سكالي���ة النفعال اجلم���ايل؛ اأي رد 
الفع���ل اإزاء ظاهرة اجلم���ال، وحتليل عنا�رش هذا 
النفع���ال، مما ي�سم���ح بالفهم الأف�س���ل ل�رشورة 
اإ�سه���ام العق���ل يف خل���ق العم���ل الفن���ي وتلقيه، 
كذلك فهم التده���ور الذي حلق مبعيار اجلمال يف 

»الإ�ستطيقا« املعا�رشة.
 يوؤك���د "برغ�س���ون"  اأن الكوميديا لي�ست بقبح 
بقدر ما هي ت�سن���ج للج�سد، فهو يجد اأن القبح ل 
يرتبط بنق����س احلياة كما ل يعن���ي انعدام احل�سن 
اأو التنا�س���ق. وهذه املقولة تقودن���ا اإىل اأن اجلمال 
يدرك���ه العق���ل ولي�س احلد����س. ف���اإذا كان العقل 
يكت�س���ف اجلمال ويحكم علي���ه، فهذا الأمر، وفق 
“برغ�س���ون”، ل يخ�س الأ�سياء بل العالقات فيما 
بينها، اإذ اأن العقل ق���ادر على الفح�س والنتقاء. 
وهك���ذا ميكنن���ا الق���ول اإن اجلمال لي����س بنوعية 
مطلق���ة لل�سيء ب���ل جمموعة تل���ك اخلوا�س التي 
تخدم ال�سيء وبينها احلجم وال�سكل واللون كذلك 

جمموع عالقاتها بال�سيء نف�سه اأي�سا.
  يف جوهر فل�سفة “برغ�سون” ميكن اأن يكون 
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اجلمال املدَرك من قبل العقل خا�سية ل�سكل العمل 
الفن���ي فق���ط، فال�سكل ميك���ن اإدراج���ه يف اإحدى 
ُم�سّنفات املفاهيم، مبعنى حتديده يف م�سطلحات 
دقيقة عليها اأن ت�سري اإىل نوع الأفعال اأو املواقف 
الت���ي يقرتحه ال�سيء علينا*4. ول���دى »برغ�سون« 
يك���ون الأمر متعلق���ا باأ�سلوب ت�سني���ف الأ�سياء 
والذي تنمحي في���ه الفروق غري النافعة لالإن�سان 
يف حني تزداد اأحوال الفروق �سبه النافعة تفاقمًا. 
ويف الواق���ع ت�سم���ح فل�سف���ة »برغ�س���ون« مبن���ح 
املفاهيم بع�س اخل�سائ�س الن�سبية، اإل اأنها ل تخ�س 

جوهر الأ�سياء بل العالقة بني الذات وال�سيء. 
واإذا افرت�سنا اأن م�سدر اإدراك اجلمال هو التقدير 
العقل���ي املعتمد على تلك املفاهيم والقوانني التي 
خلقه���ا العقل الباحث يف كل م���كان عن معرفة 
ت�سّه���ل الوجود العملي لالإن�س���ان، فعلينا اأن نتفق 
عل���ى اأن الإن�سان، وهو يطلق الأح���كام باأن �سيئا 
م���ا جميال، ومع اإدراك العالقة بينه وال�سيء، يقّيم 
عالئ���ق اخل�سائ����س املدَرك���ة يف ال�س���يء، وبعبارة 
 اأخرى يكون اجلمال ن�سبيا هنا ب�سورة م�ساعفة. 
لق���د رب���ط »الإغري���ق« اجلم���ال باخل���ري، والقبح 
بال�رش. اأما »برغ�س���ون« فيقول اإن اخلري وال�رش 
ُيفهم���ان ب�س���ورة نفعي���ة طامل���ا اأن العقل يحكم 
عليهم���ا، مبعن���ى هل ميك���ن اأن تك���ون حقيقة اأن 
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للخري مفع���ول اجلمال طاملا اأن الأح���كام العقلية 
عن���ه قابلة للتب���دل، اإذن ل غراب���ة يف اأن ال�سيء 
ذاته ل ميكن ت�سميته دائما باجلميل. و يف درا�سته 
ال�سه���رية »ح���ول املعطي���ات املبا����رشة للوعي« *5 
يذك���ر »برغ�س���ون« اأنن���ا نعر عل���ى اجلمال يف 
ال�سيء بف�س���ل خا�سياته »اأي ال�س���يء«، التي جتعل 
قدرتن���ا الإدراكي���ة ل حتتمل ق���درا اأكر من دافع 
العاطفي���ة والتي ل تنتظر اإل اإزاحة معوقاتها كي 
تكون مث���ارة يف الجتاه ال���وّدي، ولالإي�ساح ميكن 
د احلوا�س  الق���ول اإننا نتح�س����س اجلمال حني ُت���زوِّ
العقل باملعرف���ة التي ل ت�سمح بتوجيهه العقل مما 
ي�سبب تعطي���ل ن�ساط هذه املَلك���ة التعرفية، كما 
جتع���ل ممكنا دخول حقل ن�س���اط تعريف اآخر لدى 

الإن�سان وهو حقل احلد�س. 
يف معر����س التن���اول التاأريخي ملفه���وم اجلمال 

نالحظ اأن هناك اأ�سلوبني اأ�سا�سيني لالإدراك:
اجلمال كقيمة “ا�ستيطيقية” عليا؛

التف�سيلي���ة  املعاي���ري  م���ن  كمعي���ار  واجلم���ال 
لالإ�ستيطيقا.

ويف الواق���ع اأن���زل “برغ�سون” مكان���ة اجلمال 
الذي كان غالبا ما ُيرَبط بالفن حتى اأنه يف اأحوال 
كث���رية اعتر غاية الفن، وذك���ر اأن نتيجة اأخرى 
م�سابه���ة، وهي تعطي���ل دور العق���ل، بحيث ن�سل 
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اإليها حني ن�ستغل العوامل التي ت�ساعد على دخول 
حال���ة التنومي، مثل اإيق���اع الأ�سوات يف املو�سيقى 
واإيقاع الكلمات يف ال�سعر والتماثل بني الأ�سكال 
والت���ي  الت�سكي���ل  والالحرك���ة يف  العم���ارة  يف 
تفر�سه���ا تقني���ات العمل واأ�ساليب���ه، فالالحركة، 
اأو الثب���ات، متن���ح احلرك���ة املخطَطة �سيئ���ا نهائيا، 
وبراأي “برغ�سون” لي�س ال�سعور باجلمال �سعورا 
ب ميك���ن اأن يكت�سي  خا�س���ا، ف���كل �سع���ور جم���رَّ
ما وُمثاراً*6،  طابع���ا ا�ستيطيقيا يف حالة كونه مقدَّ
فهذا الفيل�سوف ي���رى اأن ال�سعور املُثار يعود اإىل 
منطقة احلد����س، اإذ هو ي�سيطر عل���ى انتباهنا مما 

ي�سّعب علينا الهتمام باأّي �سيء عداه.
يعود اجلم���ال، وفق “برغ�س���ون”، اإىل ما اأ�سماه 
مة، اأو ما ميكن ت�سميته باحلوا�س  معيار احلوا�س املقدَّ
امل�ست�سلم���ة الت���ي ت�سمح بقيام التجرب���ة احلد�سية 
خال�س���ًة، مب���ا ن�ستطي���ع اأن ن�سميه بامل���كان اخلايل 
الذي ميك���ن اأن يجتازه م�سمون العم���ل الفني، اإذ 
اأن كل  �سع���ور مق���ّدم ينبغي اأن يح���وي نوعا من 
ت�سوي���ر املا�سي وامل�س���ارع وامل�ستقبل يف الوقت 
نف�سه، فنح���ن حمكوم علين���ا باحلا�رش عندما ل 
ننق���اد اإىل الذكري���ات والرغب���ات اأو املطامح، اأو 
حني ن�ستق���ل عن الأهداف، وحينها نكون قادرين 
عل���ى التح�س�س با�ستمراري���ة الوجود، وهذه احلالة 
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بالإ�ستيطيق���ا  “برغ�س���ون”  ي�سميه���ا  بال�سب���ط 
ب يكت�سب طابع���ا ا�ستيطيقيا  فالإح�سا����س املج���رَّ
ح���ني ل يزي���ل تل���ك احلال���ة ول يعي���ق انفتاحها. 
وهذا ميكن ت�سميت���ه بالإثارة العاطفية اأو التجربة 
ال�سعوري���ة ال�ستيطيقية، فامله���م هنا هو ال�سياق 
ال���ذي ين�ساأ فيه اجلمال، وقد ل يكون اجلمال وفق 
ال كعامل ي�سّهل عمل احلد�س، بل  ما يرافقه، م�ستغًّ
من اأجل الدعوة اإىل فكرة اأو غر�س نفعي، واحلالة 
الت���ي يقودنا اجلمال اإليها جتعلنا نتجاوب ب�سهولة 
مع كل م���ا يثري انتباهنا، وي�سغلن���ا ب�سورة تامة، 
فالنت���اج الب�رشي الذي ميكن اأن ن�سفه باجلميل ل 
 يعني اأنه قد اكت�سب تلقائيا �سفة “العمل الفني”.
واجلمال يف الفن هو اإحدى و�سائل حتقيق الو�سع 
ال���ذي ي�سّهل علينا تلق���ي ما يطرح���ه الفنان من 
خ���الل عمل���ه، اأو الو�سع ال���ذي ن�ستطي���ع فيه اأن 
منار����س احلد�س، وكما ي���رى “برغ�سون« فاحلد�س 
ل ي�سخ����س اإل "ا�ستمراري���ة" احلي���اة، اإذ ل يط���ال 
احلد����س امل���ادة امليت���ة ول املفهوم الفك���ري، لأن 
اجلم���ال يولد يف الروح نتيجة حترر الفكرة، واأن 
مالحظة اجلمال اأمر ممكن بف�سل التاأمل الالذهني، 
اإل اأن »برغ�س���ون« ب���داأ فيما يخ����س مراحل تلقي 
العمل الفني، من النهاية، وعند القيام با�ستعرا�س 
�رشيع ملق���ولت »برغ�سون« ن�ستنت���ج اأن اجلمال 
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مرتبط بالفكر، والفن���ان حني يعرف كيف يعر 
عل���ى اأح���وال الت�سابه وتقدي���ر الأهلية يكون يف 
و�س���ع ي�سمح له بتجربة ه���ذا ال�سعور واإثارته فنا، 
واإذا خ����س الأمر ن�س���وء اجلم���ال يف الأ�سياء التي 
ي�سنعه���ا الإن�سان يج���د »برغ�س���ون« اأن الإن�سان 
يخل���ق اجلمال عن وعي، ولغر����س حمدد يف حني 
اأن الطبيع���ة هي »فنان« عل���ى طريقتها اخلا�سة، 
وه���ذا يعني اأنه���ا ت�سنع اأ�سي���اء نتلقاه���ا كاأ�سياء 
جميلة، غ���ري اأن الفن���ان ل يعيد خل���ق الطبيعة، 
وهك���ذا تن�ساأ ال�سعوب���ة يف حتديد اجلمال، ويقول 
»برغ�س���ون«: )اإن جم���ال الطبيع���ة �ساب���ق جلمال 
الف���ن، و اإن عوام���ل الف���ن ل ت�سب���ح و�سيط���ا اإل 
ح���ني ت�ساع���د الفنان عل���ى التعبري ع���ن اجلمال 
 بينم���ا جوهر اجلم���ال يبقى �رّشا م���ن الأ�رشار(. 
اللغ���ة  بتل���ك  اأعمال���ه  »برغ�س���ون«  لق���د كت���ب 
املتمي���زة الت���ي مل تك���ن ماألوف���ة يف الكثري من 
�سياغاته���ا واأ�ساليبه���ا التعبريي���ة، الأم���ر ال���ذي 
دف���ع اإىل ن�سوء �ست���ى التف�سريات لأف���كاره لدى 
موؤيديها ومعار�سيها عل���ى ال�سواء، مثال »اأرن�ست 
كا�سرير«*7، ال���ذي كان ي�سغر »برغ�سون« بخم�س 
ع����رشة عامًا يتهمه بدرا�ست���ه امل�سماة )مقالة عن 
الإن�س���ان( ب���اأن فل�سفت���ه تبدو ظاهري���ا فح�سب، 
فاحلد����س الفن���ي ال�)برغ�سوين( ه���و جمرد حالة 
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احت���واء ولي�س ه���و تلقائية م���ا، ويف الواقع تبدو 
مقولة »كا�سرير«*8، حول طابع احلد�س الفني لدى 
»برغ�س���ون« غ���ري مقنعة كثريا، فخال���ق فل�سفة 
الداف���ع احليوي يوؤكد عل���ى دور جهد الإن�سان يف 
التو�س���ل اإىل حال���ة التح�س����س امل�س���رتك بالواقع 
اخل���الق، اأي الفاعل ب�س���ورة تلقائية، الذي يقودنا 
الف���ن اإىل م�سادره، وحني يكت���ب »برغ�سون« اأن: 
»ه���دف الفن هو تنومي ق���وى معينة فاعلة، لذاتنا، 
اإل اأنها بالأحرى مقاِوم���ة«، يكون ق�سده الن�ساط 
العملي للفك���ر والذي هو حم���دود بالطبع، لذلك 
ل ميك���ن اأن نحق���ق مب�ساعدته التجرب���ة ال�سعورية 
احلرة واخلالق���ة، فحالة اخل�سوع التام التي يدفعنا 
بها العمل الفني -وق���د ي�سّببها التح�س�س باجلمال 
مثال- اإمنا هي حالة تلقف اعتيادي جلميع احلوافز 
اخلارجية، وهي متكننا من النتقال اإىل حالة ن�ساط 
وفعالي���ة من نوع اآخر غري تل���ك احلالة التي نقوم 
نتيجة لها بطرح الآراء و الأ�سياء. وخال�سة القول 
ي���رى »برغ�سون« اأن���ه لغر�س التح�س����س باجلمال 
ينبغي الق���رتاب من الفن���ان، اجتماعيا وفكريا 
ونف�سي���ا، كم���ا من ال����رشوري اأن ين�س���ط عقلنا 
الذي ح���ني ل يك���رتث مل�ساأل���ة اإدراك الظاهرة ل 
يك���ون خا�سعا للتنومي اأبدا، قد مينحنا الفن احلرية 
ال�ستيطيقي���ة التي هي لي�ست بانع���دام للم�ساعر 
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اأو النف���ور الالمبايل باملحفزات، بل �سيء مناق�س 
متاما، فالفن يعني اأن حياتنا ال�سعورية ت�سل كامل 
قوته���ا، ويف ه���ذه الق���وة املت�ساعدة يغ���رّي الفن 
�سكله، فاأح���وال النفعال نف�سها تتحرر من ثقلها 
امل���ادي. وما ي�ستوقفنا هن���ا: كيف نف�رش ح�سول 
هذا ال�س���يء؟ وملاذا؟، وهل بق���درة الفن اأن مينحنا 

تلك احلرية ال�ستيطيقية؟.
معل���وم اأن مفه���وم اجلم���ال رب���ط ع���ر تاأريخ 
ال�ستيطيق���ا، بفكرة الكم���ال، وم�سطلح الكمال 
كثري املعاين، وهو ي�ستخدم يف �ستى احلقول الفنية 
والأدبية، و يف الثقافة الغربية ت�ستخدم م�سطلحات 
ع���ن الكمال م�ستقة كله���ا من الفع���ل الالت����ين��ي 
 perficio -اأن تنج���ز، اأن تقوم بالعمل اإىل النهاية-. 
  ول���دى الإغري���ق جن���د اأن الكم���ال ه���و ����رشط 
اجلم���ال،. وكان )اأر�سط���و(*9 قد ذكر ب���اأن الكامل 
ما ل ينق�س���ه �سيء، وهذه املقول���ة اأخذها الكثري 
من علم���اء اجلمال ومّنظري الف���ن، اإل اأن اجلميع 
مل ي�ستخدمه���ا به���ذا املعن���ى، كذل���ك مل ي�ستخدم 
)برغ�س���ون( مفه���وم )الكمال(، وق���د يعود ذلك 
اإىل اأن الق���رن الثام���ن ع����رش، حي���ث كان اآخ���ر 
قرن اعتر هذا املفهوم اأح���د املفاهيم الرئي�سية 
لال�ستيطيقا، فبعدها كان���وا يتكلمون، بالأحرى، 
ع���ن وظائفية ال�س���يء وكونه جميال ح���ني يتالءم 
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�سكله مع وظيفته والغر�س الذي ُخلق من اأجله.
فالفنان���ون كفوا عن حتقي���ق حالة، ل زيادة ول 
نق�سان، يف عملهم، ولأن اخللق والأ�سالة اأ�سبحتا 

الأهم، والكمال ُحكم عليه بالغائية.
ووفق )برغ�سون( ميكن للكمال اأن يكون مو�سع 
التلق���ي اأو اخلل���ق، �س���اأن اجلمال، ولك���ن مب�ساعدة 
العقل، فحني يحل���ل العقل ال�سيء باملنظار العملي 
الذي ميّيزه يكون قد قّيم اجلوانب الوظائفية فيه، 
واإذا كان هذا ال�سيء كامال تنتهي مهمة العقل بعد 
حتليله له، وهكذا فالالكمال هو مبثابة ثغرة ت�ساعد 
الفك���ر عل���ى النتق���ال اإىل مرحلة عم���ل جديدة 
تعتم���د على القي���ام بالت�سحيح���ات اأو البحث عن 
غايات واأحوال ا�ستخدام���ات جديدة، ويف فل�سفة 
)برغ�سون( جن���د يف العمل الفن���ي دورا للكمال 
�سبيها بدور اجلمال، ويف عامل اليوم حني نتكلم 
ع���ن زوال اجلمال اإمنا نق�سد بالطب���ع زوال فكرة 
معّينة عنه، ت�سكلت عر التاريخ وورثتها - روما 
و اأثينا- واأحيتها النه�سة الإيطالية، و)برغ�سون( 
يق���رتح فهم���ا جدي���دا له���ذا املعي���ار، اأي اجلمال، 
فلدي���ه كف اجلمال عن اأن يوؤدي دور حامل القيم 
ال�ستيطيقية ) الإيجابية ( وعن اأن يكون معيارا 
للتقيي���م، فهذا اجلمال اأ�سبح خا�سية لل�سيء متّكن 

�ساأن غريها من اأن ي�سبح عمال فنيا. 
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لق���د عم���ل الفال�سف���ة القدام���ى عل���ى تق�سيم 
الفل�سفة اإىل ثالثة اأن���واع من العلوم، هي الفيزياء 
والتيقي���ا*10 واملنطق، غ���ري اأن الفال�سفة املحدثني 
اأدرج���وا �سمن جمال الفل�سفة ملكة تفّكر اإ�سافية 
حتمل ا�سم »ال�ستيطيقا«، وبهذا اأ�سبحت الفل�سفة 
لديهم فل�سفة نظرية تتعّلق بالطبيعة وحتمل ا�سم 
»امليتافيزيق���ا«، وفل�سف���ة عملي���ة تتعّل���ق بالفعل 
الب����رشي، وت�سمى فل�سفة الأخ���الق، واإ�ستيطيقا، 

وتخ�ّس جمال الإح�سا�س بعامة.
 لكن ما الذي دفع باملحدثني اإىل جعل الفل�سفة تّت�سع 
اإىل اأك���ر من ميتافيزيق���ا للطبيعة وميتافيزيقا 
لالأخالق، اأي اإىل اكت�ساف ال�ستيطيقا التي مل ي�ساأ 
القدامى اأن يرتفعوا بها اإىل مرتبة العلوم اجلديرة 
باهتم���ام الفال�سفة؟، مِلَ احتاج الفيل�سوف احلديث 
اإىل اكت�ساف مهارة تفل�س���ف اإ�سافية؟ هل لِنق�ٍس 
يف اأدوات الفل�سف���ة التقليدي���ة، اأم حِل���دٍث طارئ 
غ���رّي طريقة متثل الإن�س���ان ملكانته يف العامل مّما 
دف���ع بالفيل�سوف احلديث اإىل اإعادة ترتيب البيت 

الفل�سفي بعامة؟.
اإّن غر�سن���ا م���ن ه���ذا القول هو بي���ان �رشوط 
ولدة ال�ستيطيق���ا، بو�سفها حدثا فل�سفيا تزامن 
يف الفل�سف���ة احلديثة مع ظه���ور اإ�سكالية الذاتية 
اأمنوذج���ا عّر ب���ه فال�سف���ة الع�س���ور احلديثة عن 
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طريق���ة املحدث���ني يف متثلهم ملكان���ة الإن�سان يف 
العامل ولعالقته بالطبيعة، اإّن ظهور ال�ستيطيقا 
لي����س اإذن بالأم���ر الهجني ول ه���ي بخاطرة مّرت 
بذه���ن مدخ���ل م�سطلح عل���م اجلم���ال »الك�سندر 
جوتلي���ب بوجمارتن«*11، عل���ى مو�سوعات الفكر 
الإن�س���اين، ب���ل ظه���رت عن حاج���ة فل�سفي���ة اإىل 
التفّك���ر يف جمال اأق�ست���ه الفل�سفة التقليدية من 
اعتباره���ا، هو جم���ال املح�سو�س ال���ذي ل يتمّتع 
ب����رشف املعقول، اإننا هنا ل ن�سعى اإىل ا�ستعرا�س 
تاريخ ا�ستغال الفل�سفة على الفن، واإمنا نعمل على 
بي���ان �رشوط ولدة فل�سف���ة جمالية الفّن نف�سها، 
من جه���ة ما هي ا�ستيطيق���ا، اأي من حيث هي قد 
اأ�سبح���ت مقام���ا جدي���دا للتفكري يف الف���ّن مّيز 
موق���ف املحدثني عن موقف اليون���ان متايزا حاّدا، 
لذلك هو مدخ���ل اإىل فل�سفة الفّن يف معنى دقيق 
هو م�ساءلة الفّن من جهة حمّددة هي م�ساألة دخول 
الفّن يف اأفق ال�ستيطيق���ا، نحن نفهمها بو�سفها 
اإ�سارة اإىل مولد ال�ستيطيقا، اأي اإىل مولد اخلطاب 
الفل�سفي يف الفّن يف �سوء اإ�سكالية الذاتية، وذلك 
عل���ى وجه اخل�سو�س مع »اميانوي���ل كانط«*12 �سمن 
كتاب���ه ال�سهري  »نقد ملكة احلك���م«، فاإّن »كانط« 
يف ه���ذا الكتاب ق���د ا�ستاأنف الق���ول يف اجلمال 
الذي �سّنه »بوجمارتن« حتت عنوان ال�ستيطيقا، 
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وذل���ك ق�سد اإعطائه اأ�سا�سا فل�سفّيا متعاليا، وذلك 
ما �سار اليوم مقّررا بو�سفه ح�سب عبارة »هانز 
جورج جادام���ري«*13، ولدة الإ�ستيطيقا الفل�سفية 

باملعنى الأخ�ّس للكلمة وتاأ�سي�سها مع«كانط«.
 ولكي نفهم فن جمالية التفكري لبد من درا�سة 
مولد »الإ�ستيطيقا« لفظا ومفهوما، وثانيا درا�سة 
طبيعة العالق���ة بني ال�ستيطيق���ا والذاتية؛ وثالثا 
فت���ح ال�ستيطيقا عل���ى م�ساأل���ة التوا�سلية بعامة، 
انطالق���ا من الت�سليم باأّن الف���ن هو اأعلى درجات 

التوا�سل الكوين بني الب�رش. 
ينطل���ق »بوجمارتن«*14 من املماثل���ة التالية، حيث 
عم���د على نحت عب���ارة "logikè"، اأي علم ما هو 
بنّي اأو املنطق، من لفظة “logikos” اأي ما هو بنّي اأو 
املنطقي، كذلك ميكن نحت عبارة “aisthètikè”، اأي 
العل���م باملح�سو�س من لفظة “aisthètos” اأي ما هو 
حم�سو����س، ولذلك فاإّن املعنى احل���ريف اأو الأّويل 
للفظ���ة اإ�ستيطيق���ا، “esthétique” ه���و مرادف ملا 
تعنيه لفظ���ة “sentio” يف الالتينية اأي الإح�سا�س 
بعام���ة، اأي اأكان ناجما عن ح�ّس ظاهر اأو عن ح�ّس 
باط���ن، ثم اإّن الإ�ستيطيق���ا مل ت�سبح مفهوما، اأي 
م�سطلح���ا معتمدا لتخريج دللة اأو م�ساألة فل�سفية 
�سارم���ة، اإل مع “بوجمارتن” وق���د ظهر املفهوم 
لأّول م���رة يف اآخر كتاب���ه “تاأّمالت فل�سفّية” يف 
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بع�س املو�سوعات املتعّلقة مباهية ال�سعر)1735(، 
حي���ث اعتم���د متيي���زا قدمي���ا ب���ني )aisthèta(، اأي 
الأ�سياء املح�سو�سة، و)noèta( اأي الأ�سياء املعقولة، 
لتخري���ج م�سطل���ح الإ�ستيطيق���ا، بحي���ث اإذا كان 
الق���ول يف الأ�سياء املعقولة ه���و مو�سوع املنطق، 
ف���اإّن الق���ول يف الأ�سياء املح�سو�س���ة هو مو�سوع 
�س “بوجمارتن” يف كتاب  ال�ستيطيق���ا. لقد خ�سّ
“امليتافيزيق���ا«*15 اهتمام���ا خا�س���ا بالإ�ستيطيق���ا 
نّزله���ا في���ه منزلة اأح���د العلوم الت���ي تتاأّلف منها 

امليتافيزيقا اإىل جوار علم النف�س واملنطق. 
اأّم���ا يف كت���اب »ال�ستيطيق���ا«*16، فاإّننا جند يف 
الفقرة الأوىل من مقّدماته تعريفا دقيقا وجامعا 
ملو�سوعها ه���و اأّن ال�ستطيقا تعني علم املعرفة 
باملح�سو����س، لكّن هذا التعريف ل ينبغي اأن يوؤخذ 
يف معن���اه ال�سائ���د لأن »بوجمارت���ن« يذهب بهذا 
التعري���ف مذهب���ا طريفا وذلك بفه���م املح�سو�س 
بو�سف���ه يجد يف ظاهرة اجلمال كماله اخلا�س، اإنه 
يفرت�س اأّن اجلمال ه���و اأكمل درجات املح�سو�س، 
ومن ثّمة هو اأحد اأ�سكال احلقيقة، بل هو احلقيقة 
نف�سها من جهة ما هي حم�سو�سة، اإّن ال�ستيطيقا 
ه���ي اإذن عل���م اكتم���ال املعرفة باملح�سو����س، اإّنها 
ت�سمية ول�سّك تثري بع�س الغمو�س عند الفال�سفة 
الذين تعّودوا الف�س���ل احلاّد بني العلم والفّن، وهو 
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غمو����س جع���ل »بوجمارت���ن« نف�سه ي���رتاوح يف 
الإ�س���ارة اإىل غر�س ال�ستيطيق���ا باأ�سماء متعّددة 
ومتباين���ة اأحيان���ا مث���ل نظرية الفنون احل���ّرة اأو 
)gnoséologie inférieure( اأو ف���ّن جم���ال التفكري 
)art de la beauté du penser( اأو فّن املماثل للعقل 

.)art de l’analogon de la raison(
واإّن هذه القرابة الت���ي اأرادها “بوجمارتن” بني 
اجلم���ال واحلقيقة، اأي ب���ني ال�ستيطيقا واملنطق، 
ق���د اأّدت ب���ه اإىل اعتب���ار ال�ستيطيق���ا �رشبا من 
ميتافيزيق���ا اجلم���ال، لق���د كان م�رشوع���ه ه���و 
التاأ�سي����س امليتافيزيق���ي للقواع���د الكال�سيكي���ة 
للفّن والذوق، وه���ي قواعد يجمعها “بوجمارتن” 
لأّول م���رة يف عر����س منطق���ّي تاّم، اإّنن���ا نحاول 
هن���ا اأن نبنّي كي���ف اأّن ال�ستيطيقا قد اأخذت مع 
“كان���ط” يف �سياغة بنيته���ا الفل�سفية احلا�سمة، 
وهذا الدخول قد تزامن يف احلقيقة مع حتّول يف 
بني���ة الفل�سفة نف�سه���ا، اإْذ اأّن الفل�سفة مع”كانط” 
قد اأفلحت بعد حماولت “ديكارت«*17 وغريهما، 
يف تاأ�سي����س امل�سائ���ل الأ�سا�سي���ة للفل�سفة احلديثة 
على اإ�سكالي���ة الذاتية تاأ�سي�سا داخليا، ومن واجبنا 
فه���م الت�ساوؤل عن هذا التزامن الذي ح�سل ما بني 
تاأ�ّس����س الفل�سفة على الذاتية ودخول الفّن يف اأفق 
ال�ستيطيق���ا، ملحاول���ة معاجلة ه���ذه ال�سعوبة يف 
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الإ�سكالية التالية:
م���ا ه���ي طبيع���ة العالق���ة م���ا ب���ني الإ�ستيطيقا 

والذاتية؟. 
اإذا كان���ت الولدة الفل�سفي���ة مل�ساألة الذات ترجع 
واإْن  ل�«دي���كارت«  امليتافيزيقي���ة  التاأّم���الت  اإىل 
كّن���ا قد  اأ�سبحنا اليوم نعل���م اأّنه مل ي�ستعمل هذا 
امل�سطل���ح به���ذا املعنى واإمنا عّر عن���ه ب�سيغة )اأنا 
اأ�سك، اإذن اأنا موجود(  فاإّن �سياغة الدللة احلديثة 
مل�سطلح���ات »الذاتي« و«املو�سوع���ي«، ثّم »الذاتية« 
و«املو�سوعية« لحقا مع اأقط���اب املثالية الأملانية 
ب���دًء من »نيت�سه«*18، اإمنا هو ح���دث متاأّخر جّدا عن 
مولد الكوجيطو*19 الديكارتي، فاإّن موؤّرخي امل�ساألة 
ي�سريون اإىل اأّن »بوجمارتن« هو اأّول من ا�ستعمل 
ب�س���كل �سناعي �سفت���ي الذات���ي واملو�سوعي يف 
دللتهم���ا احلديثة، حي���ث نقل م�سطلح���ي الذاتي 
واملو�سوع���ي م���ن دللتهم���ا املنطقي���ة، اأي دللة 
احلام���ل واملحمول، اإىل دللة جدي���دة مبوجبها يدّل 
املو�سوعي على احلقيق���ة امليتافيزيقية، والذاتي 
عل���ى التمثي���ل ال���ذي يف النف�س ملا ه���و حقيقي 
من جهة مو�سوعي���ة، على اأّن مفهوم الذات، ومن 
ثّمة م�سطلحات الذاتي واملو�سوعي، اإمنا مل ت�سبح 
م�ستعملة ا�ستعم���ال �سناعيا و�سارما يف دللتها 
احلديث���ة اإل م���ع »كانط« �سمن نق���د العقل املجرد، 
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حيث اعتمد« كانط« لي����س فقط اإىل التو�سيع من 
ا�ستعم���الت م�سطلح ال���ذات لي�سمل دللت الأنا، 
والأن���ا اأفّكر، والوع���ي بالذات، وبوج���ه ما العقل 
الإن�س���اين بعام���ة، ب���ل هو يق���ّدم �سياغ���ة دقيقة 
و�رشيح���ة ملفه���وم ال���ذات املفّك���رة، لق���د اأ�سبح 
مع »كانط« مفه���وم الذات واملو�س���وع م�سطلحني 
ناظم���ني جلملة مفا�سل اإ�سكاليته، وذلك ل ينطبق 
فقط على نظرية املعرفة، ول على امل�ساألة العملية، 
ب���ل، وهو ما يهّمن���ا هنا، عل���ى م�ساأل���ة التاأ�سي�س 

الفل�سفي لالإ�ستيطيقا.
اإّن الإحالة على اإ�ستيطيقا »بوجمارتن« بو�سفها 
اأّول كتاب���ة تظه���ر فيه الدللة احلديث���ة مل�سطلحي 
الإ�ستيطيق���ا والذاتية يف نف����س الوقت، ي�ساعدنا 
التح�س���ري  ن���وع  تب���نّي  م�ساع���دة كب���رية عل���ى 
الفل�سف���ي ال���ذي حّقق���ه »بوجمارتن«، �س���واء من 
حي���ث امل�سطلحات اأو من حي���ث امل�سائل، ملا �سوف 
ي�سطلع به »كانط« من تاأ�سي�س متعاٍل لال�ستيطيقا 
بو�سفه���ا ا�ستيطيق���ا الذاتية، فاإّن م���ا نعر عليه 
ل���دى »بوجمارت���ن« يف �س���كل عر����س منطق���ي 
لقواع���د اإنتاج اجلم���ال، جنده ل���دى »كانط«*20 يف 
�سيغة حتليلية للجميل تريد اأن تكون متعالية، اأي 
قادرة على تاأ�سي�س �رشوط اإمكان احلكم اجلمايل 

ب�سكل قبلي.
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 اإّن الأم���ر ل يتعل���ق، رغم ذلك، مبج���ّرد تطبيق 
بط �سمن نقد العقل  ملب���داأ الذاتية النظري الذي �سُ
املجرد، يف حق���ل مغاير ه���و الإ�ستيطيقا، بل اإّن 
»كانط« نف�سه يوؤّكد اأّن الذاتية ل تبلغ دللتها الرّية 
اإّل �سم���ن نقد ملكة احلكم، اإّن الذاتية التي نق�سد 
اإىل اإي�ساحها هي بالتحدي���د الذاتية الإ�ستيطيقية، 
ف���اإّن »كان���ط« قد افتت���ح الفق���رة الأوىل من نقد 
ملكة احلك���م بالتنبيه اإىل اأّن التمييز بني اجلميل 
وال���ذي لي�س بجميل ل يتّم عن طريق الذهن، فهو 
لي����س مو�سوع معرف���ة، واإمنا باإحالت���ه على الذات 
)sujet( وعل���ى ال�سعور بالل���ّذة والأمل، فاإّن حكم 
الذوق لي�س بذلك حك���م معرفة، فهو لي�س بحكم 
منطقي، ب���ل هو اإ�ستيطيقي، مبعن���ى هو حكم ل 
ُ له �سيئا اآخر اإّل ذاتيا.  ميكن اأن يكون املبداأ املعنيِّ

اإّن “نق���د ملكة احلكم” ه���ي مبثابة تف�سيل  لهذا 
الت���الزم الداخلي ب���ني الذات وبني ال�سع���ور باللذة 
والأمل، اأي ب���ني الذات���ي والإ�ستيطيق���ي، اإّن حكم 
ال���ذوق لي�س حكم معرفة، لأّن���ه ل يتعّلق مبو�سوع 
خارجي، ومن اأجل اأّنه لي�س حكم معرفة فهو لي�س 
حكما منطقيا، اإذن نفهم احلكم الذوقي من جهة 
الذات وحدها، اأي من جهة ل يكون املطلوب فيها 
اأن نعرف مو�سوعا ما، بل اأن نحكم على �سيء ما 
باأّنه جمي���ل اأو غري جميل، اإّن ال���ذات هي م�سدر 
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لي����س فق���ط ملعي���ار احلكم ب���ل لإمكاني���ة احلكم 
نف�سها، فالذوق يعمل يف نطاق املخّيلة التي ت�ستند 
اإىل ال�سعور باللذة والأمل، وبهذا املعنى الدقيق هو 
ا�ستيطيقي، فال�ستيطيقي ذاتي حم�س من اأجل اأّنه 
لي�س له من اأ�سا�س �سوى ال�سعور باللذة والأمل، هنا 
ينبغي اأن نبنّي مفه���وم  ال�سعور ووجه متايزه عن 
الإح�سا����س، فال�سعور اإح�سا����س خم�سو�س يختلف 
عن معنى الإح�سا�س اإذا اأخذناه يف معنى متثل �سيء 
اأو مو�سوع م���ا، اأي يف نطاق م�ساألة املعرفة حيث 
ت���وؤّدي احلوا����س دور تقّب���ل احلدو����س احل�سية، اإّن 
ال�سعور هو اإح�سا�س لكّنه ل يتعّلق باملو�سوع مثل 
الإح�سا�س يف نطاق م�ساأل���ة املعرفة، بل هو يتعّلق 
بال���ذات وحده���ا، فال�سعور ذاتي حم����س ل ي�سلح 
حت���ى ملعرف���ة الذات لتنف�سه���ا، اإّنه م���ا ينبغي اأن 
يبقى دوما ذاتيا حم�سا، ومن حيث اأّن بنية الذات 
هن���ا هي مب�سوطة م���ن خالل مفهوم ال���ذوق فاإّن 
حتليلي���ة اجلميل ه���ي مبثابة ب�سط مت���دّرج للحكم 
الذوق���ي مفحو�سا عنه طبق���ا للوظائف املنطقية 

للحكم، ونلخ�سها يف اأربع نقط :
الكيف والكم والعالقة واجلهة.

فاأّم���ا الفح�س عن احلكم الذوقي من جهة الكيف 
م�ساألة نفعية، لكن اأهّم ما ينبغي الحتفاظ به هو 
التميي���ز ب���ني اجلميل  واملمتع  واخل���رّي، ومن ثّمة 
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التمييز بني ����رشوب الإ�سباع، خا�سة اأّن الإ�سباع 
ال���ذي يع���نّي حكم ال���ذوق ه���و م�ستقّل ع���ن كّل 
م�سلحة، على خالف املمتع واخلري، فُهما مرتبطان 
دوم���ا مب�سلحة ما، فاجلميل هو م���ا كان مو�سوعا 
لإ�سب���اع اأو اأمل على نح���و م�ستقّل عن كّل م�سلحة 
نفعي���ة، واأّما الفح�س عن احلك���م الذوقي من جهة 
الكم م�ساألة تتعلق باملفهوم، فاإّن اأهّم ما نخرج به 
من���ه هو اأّن اجلميل ما ميت���ع على نحو كوين ومن 
دون مفه���وم، واأّما الفح�س عن���ه من جهة العالقة        
-م�ساأل���ة الغائية- فاإّن اأهّم مك�سب نظري هنا هو 
التنبيه اإىل اأّن احلك���م الذوقي لي�س له من الغائية 
�س���وى �سورتها فح�س���ب، فهو لئ���ن كان يتاأ�ّس�س 
على غائية ما، فهي غائية من دون غاية، اإّنه حكم 
م�ستقّل ع���ن كّل اجنذاب اأو عاطف���ة، ولذلك فقد 
ج���اء تعري���ف اجلمال عل���ى اأنّه هو ال�س���ورة التي 
من �س���اأن غائية مو�سوع ما، من حيث هي ُمدركة 
يف ه���ذا املو�سوع من دون مت�ّث����ل ما، واأخريا فاإّن 
النتيج���ة الك���رى للفح����س عن حك���م الذوق من 
حيث اجلهة م�ساألة ال�رشورة، فهي تتعّلق بطبيعة 
الإ�سب���اع الذي يوّف���ره اجلميل م���ن حيث هل هو 
م�رشوط اأو لزم يف نف�س���ه، واأهّم ما ينتهي اإليه 
“كانط” هو الإق���رار بنحو من ال�رشورة الذاتية، 
الت���ي ت�ستمّد �رشط اإمكانه���ا من �رشب من احل�ّس 
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امل�سرتك ال���ذي من حيث هو قائ���م على نحو من 
النخراط الكوين يف احلكم الذوقي، فهو ي�سفي 
على تل���ك ال����رشورة الذاتية منطا م���ن ال�رشورة 
املو�سوعي���ة، بحيث اأّن التعري���ف الرابع والأخري 
للجمي���ل ه���و اأّن اجلميل هو ما ه���و معروف من 
دون مفهوم بو�سفه مو�سوعا لإ�سباع �رشوري.  
اإّن النتيج���ة العاّمة لتحليل ف���ن اجلميل، هي اأّن 
ال���ذوق ملكة حكم وتقومي ملو�س���وع ما، بالإ�سافة 
اإىل القانوني���ة احلّرة للمخّيل���ة، لأن ال�سعوبة هنا 
تكم���ن يف احلدي���ث عن خمّيلة ح���ّرة ورغم ذلك 
مطابق���ة لقانون ما، واحل���ال اأّن من يهب القانون 
ه���و الذهن من خالل الب�رش، لذل���ك فالرهان هو 
بيان كيف اأّن ال���ذوق لي�س اعتباطيا واإمنا يتوافق 
مع منط خا�س من القانونية لبّد من ا�ستك�سافها. 

اإّن اأحكام ال���ذوق لي�ست معّينة للمو�سوعات بل 
ه���ي نتيجة تفّكر الذات يف ال�سعور باللذة والأمل 
معا، بيد اأّنه علينا اأن ننّبه هنا اإىل اأّن “كانط”  قد 
اأقح���م متايزا طريفا بني �رشب���ني من الأ�سياء التي 
متت���ع من نف�سه���ا، هما اجلميل واجللي���ل، ومن ثّمة 
هو ق���د و�ّسع تو�سيعا حا�سما جم���ال ال�ستيطيقا، 
و�س���ار يتحّدث عن نوعني متباين���ني من الأحكام 
ال�ستيطيقي���ة، ن���وع خا�س باجلمي���ل ونوع خا�س 
باجلليل. وفيما يتعلق بالفرق بني املفهومني، فاإّن 
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اجلمي���ل متعّلق ب�س���يء حمدود، من جه���ة الكيف، 
ويف نط���اق ال�ستغ���ال على مفهوم غ���ري متعنّي 
م���ن مفهوم���ات الذه���ن، وهو م�ساَح���ب مبا�رشة 
ب�سع���ور بعلّو احلياة والجنذاب ولعب املخيلة، يف 
ح���ني اأّن اجلليل هو متعّلق ب�س���يء ل حمدود- من 
جه���ة الكّم- ويف نط���اق مفهوم غ���ري متعنّي من 
مفهوم���ات العقل، وم�ساَحب ب�سعور ل يحدث اإّل 
على نحو غري مبا�رش، ومن اأجل اأّن اأحكام اجلليل 
مثلها مثل اأح���كام اجلميل اأحكام ا�ستيطيقية فاإّن 
“كان���ط” قد اأخذ يف اآخر املطاف ا�ستنباطًا موّحداً 
للحكم الذوق���ي الذي تتاأ�ّس�س علي���ه تلك الأحكام 
جميعا، وبالت���ايل ميكن لنا اأن نخل�س اإىل نتيجتني 

لهذا ال�ستنباط وهما:
اأّن  مب���داأ الذوق هو املبداأ الذات���ي الذي من �ساأن 

ملكة احلكم بعامة؛
اإقرار مبداأ  توا�سل بالإح�سا�س الإن�ساين.

اإّن القراءات املعا�رشة لكتاب نقد ملكة احلكم، 
وخا�سة تلك التي اأخذت تعتر التوا�سل بني الذوات 
م�سكال جوهريا للعق���ل الفل�سفي، قد وجدت فيه 
طراف���ة قوية، وذلك بخا�سة من جهة مفهوم احل�ّس 
امل�س���رتك، وذلك من اأجل اإحدى مقّومات اإ�سكالية 
التنوي���ر يف رهان الكونية، ف���اإّن هذه القراءات 
ق���د انتهت اإىل م���ا ي�سبه املق���ام املتحّكم يف وجه 
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ال�ستف���ادة م���ن احللقة الثالث���ة والأخرية من املنت 
النق���دي، األ وه���و الدف���ع بالبح���ث نح���و م�ساءلة 
جديدة لطبيع���ة العالقة بني مب���داأ الذاتية ورهان 
الكونية الذي ي�سّد كّل طرح جّدي مل�ساألة التوا�سل.   
اإذا كان حك���م ال���ذوق لي����س له ����رشورة حكم 
املعرف���ة ول كونيته، فهو رغم ذلك ينطوي على 
من���ط ذاتي من ال�رشورة ومن الكونية، بحيث ميكن 
لل�سع���ور باللذة والأمل اأن ي���وؤّدي هذا الدور، فهو 
لئ���ن كان بال مفهوم فهو كوين، من اأجل ذلك لبّد 
م���ن توافر نوع م���ن احل�ّس امل�س���رتك حتى ي�سبح 
حكم الذوق ممكن���ا، اإّن املق�سود بذلك لي�س احل�ّس 
ال�سلي���م  فهذا الأخري ل يحك���م بوا�سطة ال�سعور 
واإمن���ا بوا�سط���ة املفاهيم، لذلك ميك���ن لنا اأن نحدد 
احل����سّ امل�سرتك باأّنه  مفع���ول ناجت عن الأداء احلّر 

مللكات املعرفة التي لنا.
اإّن ق�س���د “كان���ط” مل يع���د موّجه���ا اإىل ب�س���ط 
معنى احلك���م الذوق���ي بو�سفه متعّلق���ا باجلميل 
اأو باجللي���ل، ب���ل �س���ار متعّلق���ا بتحدي���د طريف 
ملفه���وم الذوق بو�سفه �رشبا خم�سو�سا من احل�ّس 
امل�س���رتك، فاأّما معنى احل�س ف���ال ينبغي اأن يوؤخذ 
يف دللته املعرفية، اأي بو�سفه ح�ّسا اأي اآلة لتقّبل 
احلدو����س احل�سية، لننطلق م���ن متّلك جديد للمعنى 
التقلي���دي للذه���ن امل�س���رتك اأو بادئ ال���راأي، اأي 
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الذه���ن اخلام قبل اكت�ساب املع���ارف من حيث هو 
ما ميّي���ز بني الب�رش بعامة، لكّنه ق���د اأ�سفى عليه 
دلل���ة اأكر دقة هي اأّن املق�س���ود هو  فكرة ح�ّس 
م�سرتك بني اجلميع، مبعنى فكرة ملكة حكم، هي 
يف التفّكر ال���ذي من �ساأنها اأن ت�سع يف احل�سبان 
م���ن جهة ما تفّك���ر على نحو قبل���ي، منط التمثيل 
ال���ذي من �س���اأن النا�س جميعا، وذلك م���ن اأجل اأن 
تب�سط بوج���ه ما حكم العقل الإن�ساين يف جملته، 
ومن ثّمة اأن تفل���ت من الوهم الذي هو ناجم عن 
����رشوط ذاتي���ة متعّلقة باجلزئي ه���و يحدث على 

احلكم تاأثريا �سّيئا . 
اإّن معنى الذوق هنا هو اأّنه ح�ّس م�سرتك ينطلق 
من الذات التي تتفّكر يف ال�سعور، لكّنها ل تفعل 
ذل���ك اإّل من اأجل اأن تفرت�س قبليا اأّن ذلك احلكم 
موافق لنمط التمثيل الذي من �ساأن النا�س جميعا، 
ولذلك ف���اإّن حكم الذوق ه���و يف اآن واحد حكم 
ال���ذات بقدر م���ا هو حك���م العق���ل الإن�ساين يف 
جملت���ه، من حيث ما هو نحو م���ن احل�ّس امل�سرتك 

بني اجلميع. 
ل  اإّن  كونية الإ�سب���اع يف احلكم الذوقي ل ُتتمثَّ
اإّل ذاتي���ا،  وم���ا لبث يوؤّكد يف نف����س الوقت على 
حاج���ة احلك���م الذوق���ي اإىل ن���وع م���ن النخراط 
الكوين يف ذل���ك احلكم حتى ينط���وي على قدر 
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من ال����رشورة،  لذلك يفرت�س “كانط” �رشط اأن 
يك���ون احلكم الذوقي �رشوريا ه���و ا�ستناده اإىل 
ح�ّس م�سرتك لي�س له هنا اأّي وظيفة �سوى اإ�سفاء 
م�سح���ة من الكونية على احلك���م الذوقي، فاحلكم 
الذوق���ي اإ�ستيطيقي من جه���ة ما هو متاأ�ّس�س على 
الذات���ي، اأي على ال�سعور باللذة والأمل الإن�سانيني، 
لكّنه من جهة اأخرى حكم من جهة ما هو متاأ�ّس�س 
على احل����سّ امل�سرتك بو�سفه، هو بالتحديد، ملكة 
حك���م توؤّدي هنا دور العق���ل الإن�ساين يف جملته 
يف جم���ال لي����س ل���ه اأن يع���رف ول اأن يفّكر يف 
املو�سوع���ات الفكر الإن�ساين، واإمنا اأن يتفّكر يف 
ن�ساط الذات نف�سها فح�سب، فالذوق ح�ّس م�سرتك 
من جهة ما هو ح�ّس اأّول، ومن جهة ما هو م�سرتك 
ثانيا، اإّن احل�ّس يعني هنا  ال�سعور باللذة، املعرفية 
باحلوا����س مبا يف ذلك احلد����س، لكّنه م�سرتك لأّنه 
قاب���ل للتوا�س���ل مع ال���ذوات الأخرى، اإّن���ه ميكننا 
اأن نع���ّرف الذوق باأّنه ملك���ة احلكم على ما يجعل 
ال�سعور الذي يوّفره لنا متّثل معنّي قابال للتوا�سل 

على نحو كوين، من دون تو�ّسط اأّي مفهوم.
اإّن”كانط” لئن اأفلح يف ر�س���م معامل التاأ�سي�س 
احلديث لفل�سفة الفن على الذاتية، لفهم فن جمالية 
التفك���ري بالعني، ومن ثّمة �سبط وجه دخول الفن 
يف اأفق ال�ستيطيقا، فاإّن م�رشوعه قد ظّل يعاين 
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من بع�س ال�سعوبات اجلوهرية، فقد ظّل يفّكر يف 
اجلمال على منوال اجلم���ال الطبيعي، ولي�س على 
منوال اجلم���ال الفني بحّد ذات���ه "هيغل"*21؛ حيث 
ينظر اإىل الفن يف �سلة وطيدة بالأخالق، وهو يف 
اآخر الأمر قد اأهم���ل البعد التاريخي والجتماعي 

للفّن، كما يوؤكد »اأدورنو«*22. 
ورغ���م ذل���ك ف���اإّن التوا�سلي���ة  ه���ي املك�س���ب 
الفل�سفي من الإ�ستيطيقا �سواء من جهة امل�ساعب 
ال���ذي ينطوي عليه النقي����س التي تقع فيها ملكة 
احلكم ال�ستيطيق���ي بني الأطروح���ة القائلة باأّن 
حك���م الذوق ل يتاأ�ّس�س على مفهومات، واإل �سار 
ممكنا اجلدال يف �ساأنه، والأطروحة امل�ساّدة القائلة 
باأّن حكم ال���ذوق موؤ�ّس�س على مفهومات، واإل لن 
ن�ستطي���ع حتى اأن نتناق�س يف �ساأن���ه، اأو من جهة 
الآف���اق الت���ي فتحته���ا للفل�سفة املعا����رشة، مثال 
قراءتها ال�سيا�سية ملفهوم احل�س امل�سرتك وم�ساألة 

التوا�سل.
نالح���ظ اأن كثريا من نقاد الفنون ب�سورة عامة 
ل ميي���زون ب���ني طبيع���ة الإدراك املطل���ق للجمال 
الفن���ي واملعرف���ة احل�سي���ة اأو الإدراك احل�س���ي له، 
الذي يعتمد املنطق والذي يعر عنه النقد احلديث 
مب�سطل���ح ال�ستيطيقا، اأي علم اجلمال، فاأ�سبحت 
ال�ستيطيقا بفعل التطور التاريخي للفل�سفة تابعة 
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من نظرتها لالأ�سياء وعالقاتها الظاهرية للفل�سفة 
الو�سعي���ة التي تهتم بال�س���كل من دون امل�سمون، 
اأي اأ�سب���ح ميدانها العملي املدركات احل�سية فقط، 
اأما اجلم���ال فهو ذل���ك ال�سعور الغام����س املنبعث 
م���ن العمل الفني ال���ذي يح�س به املتلق���ي والناقد 
املره���ف احل����س يف حلظة تفاعله م���ع ذلك العمل 
الفني ب�سورة �ساملة، كعالقات الألوان والأ�سكال 
يف العم���ل الت�سكيل���ي اأو التكوين���ات الفنية يف 
النح���ت اأو العالقات الفني���ة التي تقع خلف حدود 
معاين الكلمات من ال�سعر، والتي حتدد النفعالت 
و�س���ور خيال ال�ساع���ر يف ف�ساء ل حمدود خارج 
 ع���ن حدود الزمان واملكان الت���ي حتمله الكلمات. 
 اجلم���ال ل يخ�س���ع للتنمي���ط  بعك����س املدركات 
احل�سي���ة، والتنميط ميكن اعتماده يف علم اجلمال 
لأن���ه ميك���ن اإخ�ساعه ملنه���ج منطق���ي �سكلي الذي 
تعتم���ده الفل�سف���ة الو�سعية بعك����س اجلمال، لأن 
التنميط عبارة عن منهج فني للتغلغل يف جوهر 
الأ�سي���اء ع���ن طري���ق ظواهرها لك�س���ف عالقات 
تل���ك اجلواهر اأو توحيدها ومنه���ج لرتديد احلياة 
و لأف���كار وامل�ساع���ر الإن�ساني���ة يف �س���ور فنية 
حي���ة، واأنه عملي���ة مركبة متثل الوح���دة املتغلغلة 
املتبادلة بني جانبني متباينني يف العمل الإبداعي- 
كالت�سمي���م الفن���ي والتفريد الفن���ي للم�سمون 
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املو�سوعي، وهنا هو ما يظهر للعيان من الأعمال 
الزخرفي���ة )الراب�س���ك(*23 وف���ن )الروكوك���و(*24 
و)الب���اروك(*25، والأعم���ال التزييني���ة كافة، التي 
تعتم���د تفاعل العالق���ات الهند�سي���ة يف الأعمال 
الزخرفية بني اخلطوط والدوائر واملثلثات، بينما 
اجلم���ال م���ن الفن هو عب���ارة عن �سع���ور يتملك 
التفاع���ل مع العم���ل الفني يف حلظ���ة ا�ست�رشاف 
باطني، وهذا ال�سعور يع�سد التفرد النف�سي لذلك 
ل ميكن تنميطه واإخ�ساع���ه لقوانني تعتمد املنطق 
والإدراك احل�سي لختالف الأفراد اختالفًا جوهريًا 
بذل���ك الإح�سا�س الغام�س الذي هو خال�سة التاأريخ 
الال�سعوري لالأفراد، وهذه احلقيقة نق�ست نظرية 
املثل الأفالطونية يف فل�سفة اجلمال املثالية، لعدم 
وجود مثال ع���ام جلمال عام متكام���ل عن �سعور 
الإن�س���ان ب�سورة عام���ة، اإن اجلمال م���ن طبيعته 
ف���ردي التكوي���ن، لأن���ه يعتم���د �سع���ور الإن�سان 
الف���رد ل �سعوره التاأريخي يف حتب�سه الغام�س له، 
وعلى هذا حاول بع�س املخت�سني بال�ستيطيقا اأن 
يخ�سع���وا التفكري الفل�سفي اإىل نوعني من العلوم 

الفل�سفية:
العلوم الو�سعية الت���ي تدر�س الظواهر الطبيعية 
لتف�سريه���ا باإرجاعها اإىل ال����رشوط التي تعينها 
ال�ستيطيقا.    املدركات احل�سية والعلوم املعيارية 
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التي تدر�س القيم، كاحلق واخلري واجلمال.
التجريبي���ني،  املنه���ج  عل���ى  الأوىل  وتعتم���د 
العقل���ي،  النظ���ر  املعياري���ة،  الثاني���ة  وت�ستخ���دم 
تقريري���ة،  اأحكام���ا  الأوىل  ت�س���در  وبينم���ا 
قيمي���ة.  اأو  تقديري���ة  اأحكام���ا  الثاني���ة   ت�س���در 
اإن لف���ظ ال�ستيطيق���ا اأطل���ق يف الن�س���ف الثاين 
م���ن القرن الثامن ع�رش لي���دل على العلم اخلا�س 
باملعرفة احل�سية، معناه، من الناحية اللغوية، درا�سة 
املدركات احل�سية؛ اأي ما يدرك باحلوا�س، وا�ستقل 
عن الفل�سفة واأ�سب���ح فرعًا من فروعها*26، وعلى 
ه���ذا اأ�سبحت لفظة ا�ستيطيق���ا تدل على لون من 
الإدراك يختل���ف اختالف���ًا جوهريًا ع���ن التفكري 

ال�رشف للعقل، بل يتعار�س معه. 
فن جمالية التفكري، اإذن، اإدراك ح�سي، وتفكري 
����رشف، يف الأول كثري م���ن الغمو�س، على حني 
اأن التفكري ال�رشف وا�سح كل الو�سوح، وب�سبب 
ذل���ك الغمو�س هو اأن اجلميل يك���ون من الأجزاء 
الغام�س���ة من الوع���ي خالل الف���رتة التي تقع بني 
الالوع���ي والوع���ي، وبذلك اأ�سبح هن���اك نوعان 
م���ن املعرفة، معرف���ة ح�سي���ة »ا�ستيطيقا تختلف 
احلقيق���ة اأو املعرف���ة املنطقي���ة ع���ن املعرفة التي 
يف  الإ�ستيطيق���ا،  اأي  احل�س���ي،  الإدراك  تعتم���د 
اأن احلقيق���ة امليتافيزيقي���ة واملو�سوعي���ة تتمثل 
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حين���ًا يف املوت عندم���ا تكون حقيق���ة منطقية 
باملعن���ى ال�سي���ق، وم���ا ي�سب���ه العق���ل ومل���كات 
ا�ستيطيق���ا،  تك���ون  عندم���ا  الب�سيط���ة  الإدراك 
و«ال�ستيطيق���ا« به���ذا املفهوم تتميز متاي���زاً تامًا 
ع���ن الدرا�س���ة التاأريخية للفن، الت���ي تهتم بتتابع 
املدار����س والأ�ساليب ونحوها، اأي بتطور م�سمون 
الف���ن احل�س���اري، واأن »الإ�ستيطيق���ي« لي����س هو 
اجلمي���ل، والعك����س كذلك �سحيح، ب���ل اإن اجلمال 
ذات���ه اأ�سبح ميدان���ًا لالإ�ستيطيق���ا، فاختلفت عنه 
كم���ا يختلف علم الأخالق ع���ن ال�سلوك الإن�ساين 
�س���واء ب�س���واء، فمن ال�سهل اأن نع���رف بني اجلمال 
كما يب���دو يف الطبيع���ة، وعند الفن���ان احل�سا�س 
الذي يرتكز اجلمال م���ن خياله املبدع الذي يخلعه 
على الطبيعة م���ن دون وعي منه، فالإبداع الفني 
يخلق �سورة جدي���دة تتوافر فيها ال�سفة اجلمالية 
التي تعتمد الختيار والتف�سري والتنظيم لأ�سياء 
غري متفاعلة يف الأ�سكال الطبيعية، وهذا عك�س 
النق���ل احل���ريف الآيل جلم���ال الطبيع���ة، وجمال 
»الإ�ستيطيق���ا« هنا هو درا�سة اأث���ر ذلك الختيار 
والتف�سري والتنظيم لالأ�سي���اء -العمل الفني- اأي 
 امل���دركات احل�سية الت���ي دخلت م�سم���ون العمل.
اإن الف���ن ل يكون تقليدي���ًا، فالعمل الفني يف�رش 
الأ�سي���اء ولك���ن باأ�سل���وب خا�س، يك���ون التعبري 
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بطريق���ة ال�س���ورة الفنية عن حمت���وى فني بنّي، 
ولي����س من �س���ك يف اأن اأي معنى ميكن اأن يك�سفه 
الإن�س���ان يف الطبيع���ة يختل���ف من حي���ث النوع 
ع���ن اجلم���ال املعر عن���ه يف الف���ن، فاجلمال يف 
الطبيعة، اأقل حيوي���ة من اجلمال يف العمل الفني 
ال���ذي يبدعه الفنان، وجمال فن التفكري هنا هو 
حتديد العالق���ات اجلديدة التي اأوجدها الفنان بني 
الأ�سياء املف���ردة وخلق منها عاملا موحداً -احليوية 
واحلركة- اأي خلق �سكاًل م�سمونًا ممتعًا بالغمو�س، 
هذا هو اجلم���ال الذي يقع خ���ارج الطبيعة والذي 
اأدركه الفنان بعبقريته، واأح�س به الناقد واملتلقي 
عن طري���ق الإدراك احل�سي، لذلك جم���ال الأ�سياء 
ل يتم م�ستقاًل ع���ن الفهم الإن�ساين، وهذا الفهم 
الإن�ساين -اأي اكت�ساف العالقات اجلديدة- هو مادة 
للتفكري بالفن، ومبا اأن هذا الفهم يخ�سع للتطور 
والتبدل ع���ن طريق تفاعل الإن�س���ان مع الطبيعة 
واملجتم���ع، فاأ�سب���ح ج���زءا م���ن ذل���ك الفه���م من 
اخت�سا����س التحليل الإ�ستيطيقي، وبذلك اأ�سبحت 
»الإ�ستيطيق���ا« علمًا نظريًا يبح���ث يف م�سكالت 
العالق���ات الفني���ة التي تخل���ق اجلم���ال يف الفن، 
تل���ك العالقات املتجددة الت���ي ت�سمن لال�ستيطيقا 
عم���اًل م�ستمراً وتط���وراً دائمًا، بحي���ث اأ�سبح من 
اخت�سا����س اأ�سالي���ب التفك���ري بالف���ن البحث عن 
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تاأث���ري الأ�سياء التي تقع �سم���ن جتربة الفنان يف 
اأثناء اإبداعه الفني، الذي ميور من م�سمونه اجلمال، 
وال���ذي يظهر ب�سكل غام�س يف عالقات الأ�سكال 
ومتايزها يف العمل الفن���ي والذي يلتقطه املتلقي 
ب�س���ورة خاطف���ة باإدراكه احل�س���ي، والناقد املبدع 
بب�سريته النافذة ع���ر اأ�سكال الأ�سياء وعالقاتها 

املتفاعلة.
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هوام�س :

*1 ال�سكوال�ستيكية، اأي التعليم املدر�سي.

ل���و كان للفكر امل�سيحي اأي ايجابي���ة لكانت يف اجنازه الذي حتقق يف الع�سور 
الو�سطى، الفل�سفة املدر�سية التي كانت عبارة عن نظام فكري �سامل يعتمد على 
ا�ستخدام منطق اأر�سطو، اأي فن اجلدل املنطقي والذي يعتمد اأ�سا�سا على قواعد 
 اال�ستدالل والتي ظهرت �سياغتها اأول ما ظهرت قبل امليالد يف بالد اليونان.
فم���ا اأن توفرت ل���دي العامل االأوربي امل�سيحي يف الع�س���ور الو�سطى موؤلفات 
اأر�سط���و يف ترجم���ات التينية عرب �سروح���ات ون�سو�س منقول���ة عن لغات 
ال�س���رق االأو�س���ط مثل العربي���ة والعربية خالل القرن الث���اين ع�سر حتى مت 
تطبيق طريقتها التحليلية اال�ستداللية على كافة حقول البحت، مما اأدى لنتائج 
ثوري���ة ايجابية على �سعيد التعليم وحمتواه، فق���د ولدت نظامًا متما�سكًا جمع 
الفل�سف���ة والالهوت ونتج عنه علمًا فقهيًا جدي���دًا، حتى وان كان ركيكًا اإال 
ان���ه كان اأ�سا�س���ا اأوليا للعل���م التجريبي، مما �سجع على حتوي���ل مراكز التعليم 
اإىل �س���رب جديد من املنظمات االأكادميية املتمثلة يف اجلامعات بعدما كانت 

مراكز التعليم تقت�سر على اأديرة ومدار�س اأ�سقفية.
وبجانب ظهور جامعة بولونيا، ظهرت جامعات اأخرى يف باري�س، مونبيليه، 
كمربدج، نابويل، تولوز، اوك�سفورد، �سالمانكا.هذه املدار�س تعترب مبثابة 

لبنة االأ�سا�س ملدار�س التعليم ال�سكوال�ستيكية.
*2 ه���ري برغ�س���ون 1859-م، 1941م- فيل�س���وف فرن�س���ي، ح�سل على 

جائ���زة نوب���ل ل���الآداب ع���ام 1927م، ركز اأعمال���ه على الفك���ر واملتحرك 
والتي اعتربت ث���ورة فل�سفية، بالن�سبة اإىل الوجود الواعي: اأن يوجد هو اأن 
يتغ���ري، واأن يتغري هو اأن ين�سج، واأن ين�سج ه���و اأن يخلق نف�سه با�ستمرار. 
م���ن موؤلفاته:- املادة والذاكرة- حماولة يف الواقع املبا�سر للوجدان- التطور 

اخلالق – الفكر واملتحرك.
*2 ه���ري برغ�س���ون ) ال�سح���ك – درا�س���ة يف عن�سر الكومي���دي ( الطبعة 

البولندية، كراكوف 1977. 
*3 اأ�س���ل الكلمة يونايّن اإغريقّي وكان ُيق�س���د بها العلم املتعلق باالإح�سا�سات 

طبًقا للفظ Aesthes، اجلماليات اأو علم املحا�سن، اأو االإ�ستيطيقا باالإجنليز
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ي���ة: Aesthetics( اأحد الفروع املتع���ّددة للفل�سفة، مل ُيعرْف كعلٍم خا�ٍسّ 
قائٍم بح���ِدّ ذاته، حّتى ق���اَم الفيل�سوف” بوجمارتن« )1714–1762( يف 
عر  اآخر كتاب���ه “تاأمالت فل�سفي���ة« يف بع�س املعلوم���ات املتعّلقة مباهّي���ة ال�سِّ
1735، اإذ ق���ام بالّتفري���ق ب���ني علم اجلم���ال، وبقّي���ة املع���ارف االإن�سانّية، 

مو�سوًع���ا  ل���ه  واأطل���َق  علي���ه لفظَة اال�ستيطيق���ا "Aesthetics" وع���نّي 
داخ���ل جمموع���ة العلوم الفل�سفّي���ة. وهناك م���ن ق���ال: اإّن اجلمالّيات هي فرٌع 
من فل�سفة الّتعام���ل مع الطبيعة واجلمال والفّن وال���ّذوق. علمًيّا، ُعّرفت على 
ادرة  اأّنه���ا درا�سة ح�سي���ة اأو قيم عاطفّية، الت���ي ت�سّم���ى اأحياًنا االأحكام ال�سّ
عن ال�سع���ور، والباحثون يف جمال حتدي���د اجلمالّيات اّتفق���وا باأّنها »الّتفكري 

الّنقدّي يف الثقافة والفن والطبيعة«.
 *4 هري برغ�سون ) املادة والذاكرة (. الطبعة البولندية ، لفوف ، 1930. 

*5 هري برغ�سون ) حول املعطيات املبا�سرة للوعي ( ، وار�سو ، 1959. 

*6 عل���م يعن���ي باجلمال وفل�سفته، اأول م���ن ا�ستعمل امل�سطلح ه���و الفيل�سوف 

االأمل���اين – باوجمارت���ر جوتليب الك�سن���در - ع���ام 1735م، عندما عرفها 
باالأثر الكبري املنطلي على تعايل الفكرة املتوارثة.

*7 اإرن�س���ت كا�س���رير- 1874م، 1945م- فيل�سوف وموؤرخ اأملاين، ينتمي 

اإىل م���ا ي�سم���ى مبدر�سة م���ارورج يف الفل�سفة الكانطية اجلدي���دة، من اأ�سهر 
اأعمال���ه: - اجلوهر والوظيفة- احلرية وال�سكل- فل�سفة االأ�سكال الرمزية-

الرمز واالأ�سطورة والثقافة.
*8 كت���اب اجلوهر والوظيفة 1910،واجلوهر م�سطلح فل�سفي يوناين، ويعني 

الوج���ود القائم بذاته ال يف مو�سوعه، فال حاج���ة اإىل وجوده اإىل �سيء اأخر 
خارج���ا عنه وكاأنه علة ذات���ه، واملبداأ االأول غري قابل للتحول الكامن يف كل 
التح���والت، متميزا عن االأ�سياء والظواهر احل�سية املتحولة، ويقابله العر�س 
اأي املوج���ود يف مو�س���وع، اأو يف حم���ل مقوم مل���ا حل فيه، ومفه���وم اجلوهر 
عن���د الفل�سف���ة الطبيعي���ة اليونانية ما قبل �سق���راط هو االأ�س���ل اأو املبداأ لكل 
املوج���ودات، ومع  كا�سرير يتم االنتقال نهائي���ا من حقبة اجلوهر القدمي اإىل 

حقبة الوظيفة اجلديدة.، 
*9 اأر�سط���و، اأر�سطو طالي����س 384  ق م، 322 ق م- فيل�سوف يوناين جتمع 

كل موؤلفات اأر�سطو يف املنطق حتت ا�سم) االأورجانون( وتعني االأداة، الأنها 
كان���ت تبحث يف موا�سيع الفكر الذي هو االأداة للمعرفة، من مقومات فكره 
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اأنه يقول: لكي نفهم التغري يجب اأن نفرق بني ال�سورة واملادة اأو ال�سيء.
*10 االإتيق���ا Ethique  جتد جذورها يف الكلم���ة االإغريقّية Ethikos الّتي 

تعن���ي القواعد املوؤّط���رة لل�سلوك االإن�س���ايّن، كما تعني املذه���ب الذي يهتّم 
ب�سع���ادة االإن�سان وكيفّيات حت�سيله���ا اأو بلوغها. وتعني النظرّي من االأخالق 
لوك والع���ادات اخلرّية التي يجب ا�ستنباتها جلعل  اأي طرائ���ق الّتفكري يف ال�سّ

العامل قابال للّتعاي�س بني الّنا�س.
*11 األك�سن���در جوتلي���ب بوجمارت���ن 1714- م، 1762 م- ه���و عامل جمال 

وفيل�س���وف اأمل���اين، وه���و اأول من اأدخ���ل م�سطلح عل���م اجلم���ال لي�سف بد 
الدرا�سات االإن�سانية لتعريف اجلميل، من موؤلفاته: - االإح�سا�س -.

 *12 اميانوي���ل كان���ط 1724-م، 1804م –فيل�سوف اأمل���اين اأحد الفال�سفة 
الذي���ن كتبوا يف نظري���ة املعرفية الكال�سيكي���ة، اأهم موؤلفات���ه: -نقد العقل 
املج���رد – نق���د العقل العملي- نق���د ملكة احلكم- كان يوؤم���ن بال�سمري وال 
يعتم���د عل���ى الرباهني العقلية الت���ي ت�ستمد من ظواه���ر الطبيعة، ومن �سمن 
االأ�سئلة الكربى التي طرحها: ه���ل لالأ�سياء واملوا�سيع التي نعرفها خ�سائ�س 

معينة �سابقة على جتربتنا وعلى اإح�سا�سانا. 
*13 هان���ز جورج جادام���ري- 1900م، 2002م- فيل�س���وف اأملاين، ا�ستهر 

بكتاب���ه : -احلقيقة واملنه���ج- قام بتجديد نظرية تف�سريي���ة الهريمونيطيقا- 
وه���و موؤ�س�س مدر�سة التاأويل، حيث اأكد على اأن التف�سري يجب اأن يتجنب 

الع�سوائية والقيود النا�سئة عن العادات العقلية. 
*14 »تاأمالت فل�سفية« بوجمارتن .

*15 »امليتافيزيقا« بوجمارتن .

*16  »االإ�ستطيقا« بوجمارتن .

*17 ريني���ه دي���كارت 1596-م، 1650م- فيل�س���وف فرن�س���ي، يلقب باأبو 

الفل�سف���ة احلديث���ة، كان ل���ه تاأث���ري وا�سح يف عل���م الريا�سي���ات، من خالل 
اخرتاع���ه لنظام االحداثيات الديكارتية، الذي �سكل النواة االأوىل للهند�سة 
التحليلية، لقد عرف بال�سك يف املعرفة احل�سية �سواء منها الظاهرة اأو الباطنة، 
و�س���ك يف وج���وده ووجود العامل احل�س���ي، اإىل اأن اأ�سبح �سك���ه دليال عنده 
على الوجود) كلما �سكك���ت ازددت تفكريا فازددت يقينا بوجودي(، من 
موؤلفات���ه: -تاأمالت يف الفل�سفة االأوىل- علم الهند�س���ة- مبادئ الفل�سفة- 

قواعد توجيه التفكري.
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*18  فريدي����س نيت�س���ه 1844-م، 1900م- فيل�س���وف اأملاين وناقد ثقايف، 

�ساع���ر وباح���ث يف الالتينية واليونانية، م���ن اأبرز املمهدي���ن لعلم النف�س، 
وعامل لغويات متميزا، دخ���ل عامل الفل�سفة عرب الفيلولوجيا )درا�سة الكتب 
التاريخي���ة يف اإطاره���ا التاريخ���ي  ال�سحيح من دون ترجم���ة(. من موؤلفاته: 
- الق���در والتاري���خ- االإرداة احلرة والقدر- هكذا تكل���م زاراد�ست- العلم 

املرح-جينالوجيا االأخالق- اإن�سان مفرط يف ان�سانيته.
*19 الكوجيتو ه���و املبداأ الذي انطلق منه ديكارت الإثبات احلقائق بالربهان، 

وهو عب���ارة عن ق�سية منطقية ترجم���ة بالعربية- اأنا ا�س���ك اإذن اأنا موجود(
وه���ذه يف اعتقادي هي ترجمتها ال�سحيح���ة الأن البع�س يرتجمها – اأنا اأفكر 

اإذن اأنا موجود-  
*20 »نقد ملكة احلكم« اميانويل كانط، ترجمة �سعيد الغامني.

*21 جورج فيلهلم فريدري�س هيغ���ل 1770-م، 1831م- وينبني م�سروعه 

الفل�سف���ي عل���ى اأن ياأخ���ذ التناق�سات والتوت���رات وي�سعه���ا يف �سياق وحدة 
عقالني���ة، موجودة يف �سياقات خمتلفة اأطلق عليه���ا الفكرة املطلقة، لقد  امناز  
فك���ر هيكل ب���ني ثالث مفاهي���م مبينا التداخ���ل واالنف�سال فيه���ا- احلقيقة- 

الوجود- الوجود الفعلي.
*22 تيدورلودفيغ فيزنغروند اأدورنو 1903-م، 1969م-ت�سرتك اأعماله مع 

مفكرين اأمثال فرويد- مارك�س- هيغل- يف نقد املجتمع احلديث، وهو من 
اأب���رز املفكرين يف الفل�سفة عل���م اجلمال، من اأهم موؤلفاته: - جدل التنوير- 

�سناعة الثقافة- ال�سخ�سية ال�سلطوية- الدعاية.
*23 االأرابي�س���ك، �سم���ي ه���ذا الف���ن الزخ���ريف االإ�سالمي يف اأوروب���ا با�سم 

- اأرابي�س���ك- بالفرن�سي���ة، اأي التوري���ق، التزويق اأو الزخرف���ة العربية اأو 
الرق����س، وهو فن �سوريايل جتريدي حيث الوحدة الزخرفية النباتية كالورقة 
اأو الزهرة، وكان يجردها من �سكلها الطبيعي حتى ال تعطي اإح�سا�سا بالذبول 
والفن���اء، لذلك حورت يف اأ�س���كال هند�سية حتى ال تعط���ي ال�سعور بالدوام 
والبق���اء، وهو عب���ارة عن مناذج للتزي���ني معقدة ت�سمل الزخ���ارف املتداخلة 
واملتقاطع���ة ومتثل اأ�س���كاال هند�سية وزهورا واأوراقا وثم���ارا، وقد ظهر هذا 
الفن نتيجة المتزاج احل�س���ارة العربية وتطورها يف الع�سر االإ�سالمي الذهبي 

مع ال�سعوب االأخرى.
*24 الروكوك���و، كلم���ة معناه���ا بالفرن�سي���ة ال�سدفة اأو املحارة غ���ري املنتظمة 



ال�س���كل ذات اخلطوط املنحنية والتي ا�ستمدت منه���ا الزخارف، ويعترب فن 
التزيني الداخلي، ظهر هذا الفن خالل القرن 18 ويعد امتدادا للباروك لكن 
مبقايي����س جمالية تت�س���م بال�سال�سة والرقة، وقد ا�ستق���ى معامله من الزخرفة 

العربية االإ�سالمية االأرابي�سك.
*25 الب���اروك، م�سطل���ح م�ستعم���ل يف ف���ن العم���ارة والت�سوير معن���اه احلريف 

�سكل غريب، غري متنا�سق، مع���وج، ظهر يف روما ويتميز بال�سخامة وميتلئ 
بالتفا�سيل املثرية، يعترب – اأنيبايل كرا�سي- الذوق االيطايل  من املوؤ�س�سني 
له���ذا الفن  ال���ذي اعتمد على تزيني االأ�سقف باالأ�س���كال ال�سخمة يف مناظر 
تعطي انطباعا خادعا باالت�ساع، يطلق على اأ�سكال كثرية من الفن الذي �ساد 
غرب���ي اأوروبا واأمريكا الالتينية، ب�سكل عام ميتد من فرتة اأواخر القرن 16 

وحتى اأوائل القرن 18.
*26  �س���ارل ال ل���و- 1877م، 1953م- ) مب���ادئ علم اجلم���ال(. الفل�سفة 

اجلمالي���ة لي�س���ت فل�سفة ذاتية تقوم عل���ى القيم وحدها، ب���ل تتناول مباحث 
وقواعد مو�سوعية مت�سلة باحلياة االجتماعية.
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الغي���اب هن���ا ي�ساقب الوج���ود، اأن���ت ت�سك يف 
وجودي���ة  �سخ����س غائ���ب، اإذن هو موج���ود بقوة 
الغي���اب، اإن -الكوجينو – ل يق���رر املعرفة واإمنا 
هو يقرر الع���ارف، اأي وجود الأنا، وكاأن بالفنانة 
راني���ة عق���ل تطالب ب����رشورة الوع���ي باملعرفة 

الكونية لفهم الغائب واحلا�رش.

تفكيك ب�سري 
للغائب

قراءة يف املنجز الفني -الغائب-

للفنانة الت�سكيلية الفل�سطينية رانية عقل
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اإن الغائ���ب يف عامل القي���م الوجودية*1، ل ميكن 
اأن يق���وم بدون احلري���ة، كم���ا اأن احلرية ل ميكن 
اأن تق���وم ب���دون اإمكاني���ة الغائ���ب، اإذ اأنه مل يكن 
للغائب معنى اإل بالن�سبية للحا�رش، اأي يف حدود 
الن�سبي���ة، ف���اإن احلري���ة، وهي حقيق���ة “الوجود 
لذات���ه”، ل ميكنه���ا اأن تت�سوع اإل يف عامل ال�سلب 
اخلال����س، هكذا، تت�سور الفنان���ة الت�سكيلية رانية 
عق���ل، الغائ���ب واحلا����رش كقوت���ني �سلبيت���ني ل 
ميكنهما التحول اإىل ايجابي���ة الوجود اإل بعد فعل 
التج���اوز، واإذا كان هذا التجاوز ل يقوم على قيم 
مفارق���ة، لأن���ه مرتب���ط يف جوه���ره باأخالقيات 
ت�ستم���د وجوده���ا م���ن �س���ريورة التاري���خ، فاإن 
الفنان���ة ترف�س مبداأ املطلق ال���ذي يجمد احلا�رش، 
يف �سورة القان���ون اأو القاع���دة، وبالتايل جتعل 
من الغائب فعال مالزما بال�رشورة للحرية، بل اإن 
الغائب حرية يف جوهره بقدر ما هو ثورة وخلق 
وابت���كار، حي���ث اأن "الغائب" يعد ق���وة من قوى 
الرف�س والحتجاج الكرى، ل ميكن اأن يوجد يف 
عامل املطل���ق لأنه مثل احلا�رش متام���ا، ل يكت�سب 
اأية قيمة اأو معنى خ���ارج الزمان الب�رشي، بل اإن 
الغائ���ب، الذي مثلت���ه يف اأعمالها، �س���واء بالرمز 
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"طائر ال�سنونو" اأو الإ�سارة "الثوب" اأو "العالمة" 
"احلرف العربي"، يج�سد للغائب اأكر من احلا�رش 
نف�سه، الذي ينتم���ي لطبيعته اإىل نظام قيم، فهو 
اإذن التاري���خ ذاته اأو حمرك���ه، لأنه عن�رش تغيري 
وحت���ول، لذلك كل���ه، فالغائ���ب املطل���ق اأو الغائب 
من اأج���ل الغياب ل جود له يف ع���امل الواقع، ول 
يف اأعماله���ا الفنية التي تتطل���ب جمهودا فكريا 
وب�رشيا، وحد�سا عميقا لتج���اوز مفهوم اللوحة، 
وابتكار اأ�ساليب الغ���ور باملرايا املقرعة واملحدبة، 
ملحاولة فهم العامل الذي ت�سكله وتتبناه  للغائب، 
هو متام���ا، كاحلا�رش املطلق، عن����رش من عنا�رش 

اخليال وقوة من قوى التعدمي، املالزمة للحرية.
اإن  تيمة "الغائ���ب"، بالن�سبة للفنانة الت�سكيلية 
الفل�سطيني���ة راني���ة عقل، ميثل اجلان���ب البغي�س 
من اأنف�سنا، هذا اجلان���ب الذي منجه ون�سقطه على 
�سخ�سية الآخر، الآخر بكل اأبعاده الإب�ستومولوجية 
والأنطولوجي���ة، الأم���ر الذي يتيح لن���ا اأن نو�سح 
ه���ذه الغواية – الفنية-  التي ت�ستحوذ على األبابنا 
واأن نن�سئ هذا الإمكان الذي يتجلى لنا يف اأجمل 
�سوره واأو�س���ع احتمالته، حي���ث اإن الغائب، وما 
ي�ساح���ب انبثاقه يف النف�س م���ن خلجات فطرية، 
يفج���ر لدينا األوانا و�سنوفا من احلا�رش "احلرية"، 
والغواي���ة والإغراء التي ل تكف عن الت�سلط على 
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خميلتنا اأثناء قراءتنا ملنتجها الفني،  اإل اأننا غالبا 
م���ا نكبته���ا يف ثناي���ا الال�سع���ور، اأو جن�سدها يف 
�سورة �سخ�س، اأو مكان، اأو اأيقونة. ثم اإن الفنانة 
يف اأعمالها الفنية، املو�سوم���ة ب�"الغائب"، ت�سكل 
مفاهي���م الغائب يف اأبعد جتليات���ه، تلك املفاهيم 
التي حتتاج منا اإىل مرا�س فكري ووعي قادر على 
تفكي���ك رمزي���ة اللوحة. فهل يك���ون هو املقد�س 
الدنيوي »الوطن« اأم يكون ال�سمري الأكر غيابا، 
اأم ال���روح الت���ي تخي���م علينا من الع���امل العلوي، 
اأم ال���ذات املتجلي���ة يف احلبيب والأ�س���ري والأهل 
واجلار والقريب، اأم اأن���ه تراب الوطن الذي اأ�سبح 
ن�سي���ًا من�سيًا، تتقاذف���ه الجتماع���ات واللقاءات 
واملوؤمترات، وجترته الأل�سن دون القلوب، وتفتخر 
به وج���وداً افرتا�سيًا، وتكيل له ال�ستائم والنعوت 
املقيت���ة،  وه���ي متثل���ه يف الآخر ال���ذي يخالف ما 
ه���و موج���ود، ول �س���ك اأن الآخ���ر يفر����س اإرادة 
ه���دم وتدمري ل ميكنه���ا اأن تظهر اإل بعد الوجود،  
بع���د اإلغاء الوجود، اأي بعد ا�ستق���رار نظام احلرية 
"الوط���ن"، وبهذا املعنى اإذا كان  الغائب واحلا�رش 
متعا�رشي���ن م���ن وجعة نظر الفنان���ة رانية عقل، 
ميك���ن القول ب���اأن الغائب هو: "وج���ود الالوجود، 
ولوجود الوجود"، اإن���ه ال�سلب، املتمظهر يف اأفق 

انتظارنا.
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اإن اإرادة الكينون���ة  يف الك�سف عن الغائب، هي 
الرغب���ة الأنطولوجية التي يتطاب���ق فيها الوجود 
الفعل���ي م���ع الوجود امل���درك لذات���ه تطابق���ا تاما 
و�سام���ال، بعبارة اأخ���رى يقوم الوع���ي بالفن، من 
حيث هو متمايز ع���ن املو�سوع، اأي من حيث هو 
نفي ذاته عن الوجود املو�سوعي، وينفي يف نف�س 
الوق���ت الوج���ود املو�سوع���ي عن ذات���ه، اإن وجود 
الوعي ب�"الغائب"، يف اأعم���ال الفنانة الت�سكيلية 
�ساب���ق عل���ى طبيعة الأن���ا  كوع���ي، اأو هو يتطلب 
م���ن حيث هو وجود، ماهي���ة الوعي من حيث هي 
�سعور ووعي، ولكن وج���ود الوعي هو نفي لذاته 
عن الوج���ود املو�سوعي، فالوجود املو�سوعي اإذن 
ه���و بعك�س الوعي ملا تتطلب ماهيته ووجوده، اأي 
اأن���ه، من حيث ه���و مو�سوع خارج���ي "م�سرتك" 
املاهية فيه �سابقة عل���ى الوجود*2 وتتطلب وجودا 
اأكر ح�س���ورا بالفع���ل واملمار�س���ة امل�سرتكة بني 
املت�رشري���ن  من الغائ���ب اأو املكتوين بنار مفتعل 

الغائب.
وعل���ى ه���ذا الأ�سا����س- امن���ازت اأعم���ال الفنانة 
الت�سكيلي���ة رانية عقل- رغ���م ب�ساطة التقنيات 
امل�ستخدمة يف املنج���ز الفني، وهي كلها م�ستمدة 
من اأر�س الغائب – ط���ني، ماء، بن، حناء- لها قوة 
الفك���رة، بوج���ود الأن���ا بالوع���ي فهو هن���ا يوجد 
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بالنف�س���ال وبالتماي���ز ع���ن  املو�س���وع الغائ���ب 
بوع���ي  مع �سبق الإ�رشار، حيث من خالل قراءتنا  
للوحات جند اأنها تت�سم بنوع من الرمزية امل�سفرة، 
الع�سي���ة على الإدراك، اإل باإعمال العقل واإ�رشاك 
كل املكون���ات املعرفي���ة والن�سقي���ة واملجتمعي���ة، 
وفهم ال�سياق التاريخ���ي، للبيئة التي تعي�س فيها 
�سخ�ساني���ة و�سخ�سية- رانية عق���ل- وتتعاي�س مع 
�سياج معنوي يحا�رش الروح قبل اجل�سد املتفاعل 
مع الأخر وامل�سرتك الغريب، بينما ميتاز املو�سوع 
بالت�سال املطلق وعدم التمايز املطلق،  اأي بالنغالق 
على الذات، وه���ذا املوجود ي�سمى عند "جان بول 
�سارتر"*3 الوجود يف ذاته، وكلمة "يف ذاته" تعني 
مع���ادل اأو مطابقا لذات���ه اأي اأنه ل يوجد لأجل ذاته 
مث���ل الكائن الواعي بل هو جم���رد قائم هناك ل 
�سك في���ه، ل يعتوره اأي ف���راغ جامد، ول يحتمل 
اأي م�سافة بينه وبني ذاته، فهو مالء مطلق خال من 
الوعي، واإدراكنا ل يعني اأن وجوده متوقف على 
الإدراك، كما يقت�س���ي بذلك مبداأ الت�سورية، واإمنا 
ندركه على اأنه ما هو م�ستقل عن اأنف�سنا، اإنه لي�س 
اإيجابا ول �سلبا، ولي����س ثابتا ول منفيا، فهو اأبعد 
من كل هذا وذاك، لأن���ه جمرد قائم، ل يقال عنه 

�رشوري اأو ممكن اأو ممتنع، اإنه ما هو، ل اأكر.
الفنان���ة  اأعم���ال  يف  بالغائ���ب،  الوع���ي  اإن 
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الفل�سطيني���ة، هن���ا يخلع عل���ى الوج���ود يف ذاته 
تعب���ريا اإن�سانيا هو الف�سول، واإن الوجود يف ذاته 
يث���ري لدينا الوع���ي اإح�سا�سا كئيبا، ه���و الغثيان، 
وهكذا يكون الوعي دائما وعيا ب�سيء ما، بق�سية 
م�سرتكة، بالغائ���ب الذي يعني لالإن�سانية اأكر من 
تدب���ر وتاأم���ل لإرجاع���ه اإىل جادة  احل���ق، ذلك اأنه 
خ���الل حماولتي الق�سدية يف  اقتف���اء اأثر املعنى 
يف اأعمالها، وجدتن���ي اأفكر بوعي حم�سوب، يف 
اأبعادها الت�سكيلية، والفل�سفية لأربط ن�سقيتها مبا 
�سب���ق وتر�سب يف ح�سيلت���ي املعرفية والب�رشية 
وم�سامتت الأعمال الت�سكيلية باملعارف الفل�سفية، 
يف حماولة فهم ق�سدها من "الغائب"، الذي يبدو 
مفردا ولكنه يتحول اإىل اجلمع املفرد، واإىل الفرد 
اجلمع، واإىل ال�سخ�س وال�سخ�سانية*4، واإىل املواطن 
والوط���ن، واإىل الع�س���و والفاعل، حت���ى ي�سل اإىل 

الوجودي ثم الكوين.
لقد قرر الكوجيت���و*5 الديكارتي*6 باأن الأنا مبداأ 
اأول وحقيق���ة اأوىل، ولك���ن "�سارتر" مل  يتوقف 
عن���د الكوجيتو، كم���ا فعل املفك���ر "هو�رشل"*7، 
رغم اكت�سافه لفك���رة الق�سد، وهي فكرة تربط 
ربط���ا وثيقا ب���ني ال���ذات واملو�سوع، ب���ني الوطن 
واملواطن، مبا تقيم���ه بينهما من اإحالة متبادلة، قد 
انزلق اإىل نوع من الت�سورية املطلقة، وظل حبي�سا 
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يف نط���اق الوعي دون الذه���اب اإىل ما يق�سد اإليه 
من مو�سوع���ات، كذلك مل مي�س »�سارتر« من الأنا 
اإىل الوجود الواقعي العاملي، كما فعل "هايدغر"*8، 
حي���ث جند ه ق���د م�سى، بنوع من اجل���دل اخلال�س، 
وجت���اوز الوعي واأغفل���ه ليقرر الوج���ود ويقيم 
النطولوجيا، اأما الفنان���ة الت�سكيلية رانية عقل، 
فل���م تق���ف عن���د الكوجيت���و، ول اإىل جت���اوزه 
اإىل الوج���ود، واإمن���ا نظ���رت اإليه من الأن���ا الواعي 
ومو�سوع���ه مع���ا يف عالقتهم���ا الت���ي ل تنفك، 
لقد ك�سفت عن فك���رة الق�سد �رشاحة، التي هي 
اأه���م ما يعطيه احلد�س الفينومنوجلي*8، عن مثول 
املو�س���وع اأمام الوعي وعن اجت���اه الوعي �رشورة 
نح���و مو�سوع  الغائب. هك���ذا يكون الوعي وعيا 
بق�سية اأو ب�سيء ما، وبه���ذا متيز الطرح الوجودي 

عند رانية عقل.
فحني يقول "ديكارت": "اأنا اأ�سك اإذن اأنا موجود"، 
وه���و جوه���ر قائم يف ذات���ه بالتفك���ري الداخلي، 
فه���و ينتقل بذل���ك من الأن���ا،  اإىل اجلوهر املفكر 
في���ه، والقائم بذات���ه، ومي�سي من ثم���ة اإىل درا�سة 
النف����س، واإذا كانت الفنانة الت�سكيلية رانية عقل، 
بوعي تام، قد رف�س���ت جوهرية النف�س، فاإنها قد 
اتخذت من الطرح الوجودي الإن�ساين،  تعبريا عن 
ال�سورة التي جتمع الظواهر يف فكر واحد بعينه 
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يرتج���م باأنا حا�رشة –اأ�س���ك/ اأفكر- وما يتعقبه 
من التجميع الب�رشي واملعاي�سة اليومية للمحيط، 
وهذه ال�سورة هي مبداأ متعال، وظيفته التفكري 
واإعم���ال الف���ن بالفك���ر، والت�سكي���ك يف بع����س 
خمططات���ه، وبالتايل اتخ���اذ التوافق بني املقولت 
اجلوف���اء وبني احلدو�س العمي���اء، فالأنا عند رانية 
عقل، هو مبداأ معرفة ل مبداأ وجود، حيث جند اأن 
"�سارتر" يرف�س القول بجوهرية النف�س كما فعل 
"ديكارت" ويرف�س الوقوف عند املظهر الوظيفي 
للكوجيط���و، اأعني باعتباره مب���داأ معرفة ويقني 
كما جاء �رشاح���ة يف  العنوان، اأكر دللة والتي 
نحتته رانية عقل بدقة متناهية لكي ين�سجم وفق 

معطيات منجزها الفني-الغائب.
اإن الطرح الوجودي عندها، هو املعرفة الفعلية 
اأي املعرفة كوجود، فلي�ست املعرفة فعال من اأفعال 
الوع���ي يتعلق مبو�سوع، ولي�ست �سيئا خمتلفا عن 
الوج���ود- واإمن���ا هي فع���ل الوجود م���ن حيث هو 
وع���ي ومعرف���ة، و«الكوجيتو« يق���رر الوعي اأي 
الأنا العارف، والوعي عنده���ا هو الوجود بالذات 
واملظه���ر الأول للوجود، اإنه فعل وممار�سة و�سعور 
فعلي،  فهي تبداأ من وجود الوعي الغائب  لتك�سف 
لن���ا عن معنى ذلك الوج���ود، وابتداء الفنانة رانية 
عق���ل بالوعي، من خالل خماطبة املتلقي، بعنوان 



التفكري بالعني

115

املعر�س الغائب، وهو الوج���ود بالذات، اإنه تقرير 
�رشيح وجازم باأولوية الوعي من حيث اإنه وجود، 
هذه الأولوية للوعي ه���ي اأولوية فينومنولوجية، 
اأم���ا من الوجهة امليتافيزيقي���ة فيمكننا اأن نقرر 
اأولوية املو�سوعات اأو الوجود يف ذاته على الوعي 
م���ن حيث اإن الوع���ي هو عدم ياأت���ي اإىل الوجود، 
اإنه كم���ا ي�سبهه »�سارت���ر« دودة تنخر يف الوجود 
وحتدث في���ه نوعا من الت�س���دع اأو الت�سقق ، ويف 
هذا التقرير لأ�سبقية الوجود تن�سجم رانية عقل 
ب�سف���ة مبدئية م���ع "الكوجيت���و الديكارت���ي"، اإذ 
مبقت�سى "الكوجيتو" يتقرر وجود الأنا، )اأنا اأ�سك 
اإذا اأنا موجود(، )اأنا حا�رش اإذن اأنا غائب(، والغياب 
هنا ي�ساقب الوج���ود، وال�سك يجاور التفكر، اأنت 
ت�سك يف وجودية �سخ����س غائب، اإذن هو موجود 
بفع���ل قوة الغي���اب القاه���رة، اإن »الكوجيتو« ل 
يق���رر املعرفة واإمن���ا هو يقرر الع���ارف اأي وجود 
الأن���ا، وكاأن بالفنانة رانية عقل تطالب ب�رشورة 
الوعي باملعرفة الكونية لفهم الغائب واحلا�رش.  
اإن الرتف���اع بالتفك���ري الفن���ي الت�سكيلي، عن 
طري���ق اإب���راز امل�س���كالت الفل�سفي���ة يف األف���اظ 
وعب���ارات فني���ة وم�سطلح���ات، ت�سائ���ل وجودنا، 
وتخلخ���ل كيانن���ا، وت���رج انوجادنا، م���ن �ساأنه اأن 
ي�ساع���د فل�سفة الفن املبنية على الوعي امل�سرتك، 
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واملتابعة النقدية الواعي���ة، على ال�ستمرارية يف 
الوج���ود وال�سم���ود وحتفيز الفن���ان على البحث 
يف امل�سامني الفكرية والكونية امل�سرتكة، واإبراز 
امل�سكالت احلياتية النف�سية واجلماعية، وحماولة 
تقدميها للمتلقي بهدف حتريك اجلامد فيه واإيقاظ 

ما عف عنه الزمن، لكي يكون لفنه معنى.
وكلها تيم���ات تنب�س يف الواقع وتعري احلقيقة 
لتب���دو كما هي، بل اأكر جذب���ا وتعرية، ومن هنا 
فهي توؤكد على حالة قلق الفرد الإن�ساين يف بحثه 
عن املعنى وعن تكامله ال�سخ�سي يف عامل ل يقدم 
اأي تف�س���ري متما�سك ومقبول لالأ�ساء يف ذاتها اأو 
ال�سب���ب يف وج���ود الأ�سي���اء مبا يف ذل���ك الوجود 
الإن�س���اين ذاته، على اعتبار اأن الوجود اأ�سبق على 
املاهي���ة، اأي اأن الإن�سان لي�ست له طبيعة ميكن اأن 
حت���دد من ه���و، وماذا يج���ب عليه اأن يفع���ل، واإمنا 
يتحتم على العك�س من ذل���ك اأن يحدد كل �سخ�س 
ذات���ه ومن حلظة لأخرى، فطبيع���ة الإن�سان تتحدد 
اإذن تبع���ا لت�س���وره هو لنف�سه –وفن���ه- واإدراكه 
لذاته بعد اأن يوجد، فالإن�سان م�رشوع يقوم نف�سه 
بت�سميم���ه لنف�س���ه كم���ا يكون هو امل�س���وؤول عن 
تنفي���ذه، اأي عما �سيكون عليه، وه���ذا معناه اأن 
الإن�سان حر بال�رشورة واأنه ي�سنع نف�سه اأو يخلقها 
به���ذه احلرية، واحلي���اة على ه���ذا الأ�سا�س عملية 
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طويلة من خلق ال���ذات �سواء الفردية اأو اجلماعية، 
وفيها يلغي احلا�رش كما يلغي امل�ستقبل احلا�رش، 
فالإن�سان-الغائ���ب حمكوم عليه باحلرية لأن هذا 
هو ما عليه، فلي�س لإن�سان طبيعة ثانية ولذا فاإن 
احلقيق���ة ل ميكن تعرفيه���ا اإل يف حدود الإمكان 
واحلري���ة، والواقع اأن احلرية الإن�سانية �سيء مريع 
حق���ا لأنها حرية مطلقة وغ���ري م�رشوطة، ولي�س 
يف اإم���كان الإن�سان اأن يخت���ار بني اأن يكون حرا 
اأو غ���ري ح���ر/ حا�رشا اأو غائب���ا، لأنه خملوق من 
احلري���ة، كم���ا اأن احلرية هي التي تك���ون ماهيته 
وجوهره، اإذا كان ميكن اأن نقول اأن له ماهية، اإنه 
لي�س كائنا تتحكم في���ه قوى النف�س الال�سعورية، 
كم���ا يظهر يف نظري���ة "فرويد"*10، كم���ا انه لي�س 
كائنا تتحكم فيه القوى القت�سادية الجتماعية، 
واإمنا على العك�س من ذلك فاإن الإن�سان يف نظرية 
"�سارتر" هو ما يفعله، اأي اأنه حرية خال�سة، ولي�س 
هناك حرية غري تلك التي ميلكها الإن�سان الفرد، 
وحتى حني يتنازل عن حريته لهيئة ما اأو موؤ�س�سة 
م���ا اأو جمتمع م���ا كما هو احل���ال يف بع�س الدول 
ال�سمولي���ة، فاإن���ه اإمن���ا ميار�س يف ذل���ك حريته يف 
قب���ول حالة ال���ذل والعبودية وال�سطه���اد، بل اإن 
النتح���ار، رغم كل ما فيه من ج���ن و�سالل، هو 

بب�ساطة تعبري نهائي عن �سيادة الإرادة احلرة. 
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الغائب، كي���ف حتولت هذه الكلم���ة اإىل دللت 
عميق���ة و�سطحي���ة، وب�سيط���ة ومركب���ة، اأزلي���ة 
واآني���ة، كي���ف ا�ستغل���ت الفنانة راني���ة عقل على 
تيمة "الغائ���ب" فهي يف ا�ستغاله���ا كانت ت�ستمد 
مقوماته���ا م���ن الواق���ع املعي����س م���ن الرتب���اط 
اليومي باملحيط الع���ام واخلا�س، القريب والبعيد، 
الف���ردي وامل�سرتك، وهي كانت تفكر يف الغائب 
عل���ى اأ�سا�س اأن���ه املتمثل فيما اأرادة ل���ه اأن يتمثل 
اأو اأن يك���ون، وكان���ت جم���دة يف البح���ث ع���ن 
�سيغ���ة ت�سكيلية بتقنيات الل�س���ق واخلط والربط 
والتنظي���م الل���وين وال�سكلي واخلط���ي وال�سوئي، 

ليكون لها الغائب 
حني دخل���ت اللوحات اإىل قاع���ة املعر�س، اأ�سبح  
الغائب حا����رشا، بكل جتلياته واأبع���اده الإن�سانية، 
يتمث���ل يف اللوحات التي ت�ستف���ز ب�رش املتلقي، 
وحت���ور من فكره يف عملية ال�س���د واجلر، والكر 
والف���ر، فالغائب كان ب�سيغة الفرد، ويف املعر�س 
واأم���ام اجلمه���ور، اأ�سبح جمعا يف �سيغ���ة الفرد، 
وف���ردا يف �سيغة اجلمع، واأ�سب���ح لكل فرد داخل 
قاع���ة املعر����س غائب���ه، واأ�سبح الغائ���ب غائبون 
وغائبات وغائبة، ال�سمري/ الأنا/ الأر�س/ الوطن/
القيم/ الدين، وبطرقة ذكية اأ�سبح اجلمهور غائبا، 
يف التفك���ري يف الغائ���ب، واللوح���ات حا����رشة، 
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تك�س���ف الغائب- الغائ���ب هنا ي�سكنن���ا، يالزمنا، 
يحملن���ا ونحمل���ه يف تذاوت م�س���رتك- نح�س به، 
نتفاعل معه، نر�سل له ر�سائل م�سفرة، يع�س�س يف 

ذاكرتنا، ويب�سط �سلطته التقديرية، اإىل حني.
اإن ان�سغال الفنانة رانية عقل باأحداث ع�رشها، 
وم�ساركتها فيها واإبداء اآرائها ت�سكيليا، وان�سغال 
املتلق���ي مبث���ل ه���ذه الأف���كار التي حتف���ز الهمم، 
ومتح����س الواق���ع، وتك�س���ف عن الغائ���ب، من اأجل 
الك�سف عن مكامن اخللل، وبوؤر التعفن ملعاجلتها 
بالإ����رشار والتحدي والعزم عل���ى مقاومة الفكر 
الأح���ادي، ومن هن���ا تنبع تيمات ا�ستغ���ال الفنانة 
رانية عقل: الغائب، احللزون، حق العودة، احلرية،  

ال�سنونو، الوطن، الظل...
اأن اأكون حا�رشا هنا، مبعنى اأين غائب هناك.
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هوام�س:

*1 الوجودية ه���و تيار فل�سفي ميي���ل اإىل احلرية التام���ة يف التفكري بدون قيود 

ويوؤكد عل���ى تفرد االإن�سان، واأن���ه �ساحب تفكري وحري���ة واإرادة واختيار 
وال يحت���اج اإىل موج���ه. وه���ي جمل���ة م���ن االجتاه���ات واالأف���كار املتباينة، 
ولي�ست نظرية فل�سفية وا�سحة املع���امل، ونظرًا لهذا اال�سطراب والتذبذب 
مل ت�ستط���ع اإىل االآن اأن تاأخ���ذ مكانه���ا ب���ني العقائ���د واالأف���كار. وتكر����س 
الوجودي���ة يف الرتكيز عل���ى مفهوم اأن االإن�سان كفرد يق���وم بتكوين جوهر 
ومعنى حليات���ه. ولقد ظه���رت كحركة اأدبية وفل�سفية يف الق���رن الع�سرين، 
عل���ى الرغم من وجود من كتب عنها يف حقب �سابقة. فالوجودية تو�سح اأن 
غياب التاأثري املبا�سر لقوة خارجية )االإله( يعني باأن الفرد حر بالكامل ولهذا 

ال�سبب هو م�سوؤول عن اأفعالِه احلرة.  
es� على املاه�ية existence  2 تنادي الوجودية مببداأ اأ�سبقي���ة الوج���ود*

sence. ونق�سد باملاهية جمموعة ثابتة من اخل�سائ�س وال�سفات. وهي بهذا 
ُتعاِر�ُس ما كان �سائًدا يف التفكري ال�سابق عليها )الذي يعود اإىل اأ�سل ديني( 
وتقول الوجودية باأن االإن�سان يوج���د  املاهية على الوج���ود.  حول اأ�سبقي���ة 
ن وجوده؛  ن ماهيته بعد ذلك ويبن���ي م�سروعه احلر الذي يكوِّ اأواًل، ث���م يكوِّ
وبذلك فهو الذي يختار ماهيته. مييِّز �سارتر بني املاهية االإن�سانية، التي تعطي 
االإن�ساَن �سفَة االإن�سانية ومتيِّزه عن باقي الكائنات، وبني املاهية الفردية التي 
���ز ف���رًدا بعينه عن غريه من االأفراد. فاالإن�سان يوج���د ولي�ست له اأية �سفة  متيِّ
ن �سخ�سيت���ه يف امل�ستقبل. وبذا ال تكون  حم���ددة، ثم يحاول باأفعال���ه اأن يكوِّ
نها باأفعاله واختياراته.  لدى االإن�سان يف البدء اأي���ة طبيعة اإن�سانية، لكنه يكوِّ
ولق���د اأف�سى ه���ذا البحث ب�سارتر اإىل نتائج تتناق����س حتى تبلغ درجة املحال 

والالمعقول اإذا اأخذناها على حممل احلرف.
�سارتر  1905 / 1980 باري����س  امي���ارد  �س���ارل  جان-ب���ول   3*

هو فيل�سوف وروائي وكاتب م�سرحي كات���ب �سيناريو وناقد اأدبي ونا�سط 
�سيا�سي فرن�سي. بداأ حياته العملية اأ�ستاذا. در�س الفل�سفة يف اأملانيا خالل ال
حرب العاملية الثانية، انخرط �سارتر يف �سفوف املقاومة الفرن�سية ال�سرية. 
كان �سارت���ر رفيق دائ���م للفيل�سوف���ة واالأديبة �سيمون دي بوف���وار.  اأعمال 
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�سارتر االأدبية ه���ي اأعمال غنية باملو�سوعات والن�سو����س الفل�سفية باأحجام 
غري مت�ساوية مثل الوجود والع���دم )1943( والكتاب املخت�سر الوجودية 
واأي�س���ا  اجل���ديل )1960(  العق���ل  اأو نق���د  اإن�سان���ى )1945(  مذه���ب 
الن�سو����س االأدبي���ة يف جمموع���ة الق�س�س الق�س���رية مثل احلائ���ط اأو رواياته 
مثل الغثيان)1938( والثالثية طرق احلرية )1945(. كتب �سارتر اأي�سا 
يف امل�س���رح مثل الذباب )1943( والغرف���ة املغلق���ة )1944( والعاه���رة 

الفا�سلة )1946( وال�سيطان واهلل ال�سالح )1951(..
*4 تع���رف باللغ���ة االإجنليزية مب�سطل���ِح )Personalism(، وهي عبارة عن 

حركة فل�سفية قدمية اهتمت بدرا�سة ال�سخ�سية الفردية ب�سفتها العامل املوؤثر 
الرئي�س���ي يف البيئ���ة املحيطة بالف���رد، و تع���رف باأنها النظ���رة الواقعية نحو 
االأ�سي���اء التي متنحها �سفة ال�سخ�سية اأي تتعامل معها ب�سفِة وجودها الواقعي،  
وهي اأي�سا احتالل ال�سخ�سية مكانا مركزيا يف الفل�سفة، والتي ال تقُل اأهمية 
ع���ن اأي مكوٍن اآخر ِمن املكونات الفل�سفية، بل يعترِبها بع�س الفال�سفة باأّنها 

املحور الرئي�سُي لبناِء الفل�سفة العامة داخل املجتمع.
*5 هو املب���داأ الذي انطلق منه ديكارت الإثبات احلقائ���ق بالربهان وهو عبارة 

عن ق�سية منطقية ترجمتها بالعربية هي )اأنا ا�سك اإذا اأنا موجود( .
*6 رينيه ديكارت 1596 / 1650، فيل�سوف، وريا�سي، وفيزيائي فرن�سي، 

يلق���ب ب�«اأبو الفل�سف���ة احلديثة«، وكثري من االأطروح���ات الفل�سفية الغربية 
الت���ي جاءت بعده، هي انعكا�س���ات الأطروحاته، يعت���رب ال�سخ�سية الرئي�سية 
ملذهب العقالنية يف القرن17 م، كما كان �سليعًا يف علم الريا�سيات، ف�ساًل 

عن الفل�سفة.
*7 اإدموند هو�س���رل )Edmund Husserl 1859/1938( فيل�سوف 

اأمل���اين وموؤ�س�س الظاهريات���ن اثر اإدموند هو�سرل عل���ى فال�سفة من بينهم: 
ماك����س �سيلر، ج���ون بول �سارت���ر، األفرد �سوت���ز واإميانوي���ل ليفينا�س. هو 
اأ�ست���اذ مارتني هايدغر، لج العديد من الكتب اأهمها: "فل�سفة علم احل�ساب" 
)1891(، و"بحوث منطقية" )1901-1900(، و"الفل�سفة علما دقيقا" 
)1911(، و"اأف���كار: مقدم���ة عامة لفل�سف���ة ظاهرية خال�س���ة")1913(، 
ديكارتي���ة"  و"تاأم���الت   ،)1929( واملتع���ايل"  ال�س���وري  و"املنط���ق 
)1932(، و"اأزم���ة العل���وم االأوروبّية والظاهرّي���ات املتعالية" )1936(، 

و"التجربة واحلكم" )1939(.
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*8  مارت���ن هايدغ���ر فيل�سوف اأمل���اين -1889  /  1976، در�س يف جامعة 

فرايب���ورغ حتت اإ�سراف اإدمون���د هو�سرل موؤ�س�س الظاهري���ات، ثم اأ�سبح 
اأ�ست���اذًا فيها ع���ام 1928. وجه اهتمام���ه الفل�سفي اإىل م�س���كالت الوجود 
والتقني���ة واحلرية واحلقيقة وغريها من امل�سائل. ومن اأبرز موؤلفاته: الوجود 
ى فكرًا  َمّ ���دة )1950( ؛ م���ا ال���ذي ُي�سَ والزم���ان )1927( ؛ دروب ُمو�سَ
)1954( ؛ املفاهي���م االأ�سا�سي���ة يف امليتافيزيق���ا )1961(؛ن���داء احلقيقة؛ 
يف ماهي���ة احلرية االإن�ساني���ة )1982( ؛ نيت�س���ه )1983(.، متيز هايدغر 
بتاأث���ريه الكبري عل���ى املدار����س الفل�سفية يف الق���رن الع�سرين وم���ن اأهمها 
الوجودي���ة، التاأويليات، فل�سفة النق����س اأو التفكيكية، ما بعد احلداثة. ومن 
اأه���م اإجنازاته اأنه اأعاد توجيه الفل�سفة الغربية بعيدًا عن االأ�سئلة امليتافيزيقية 
والالهوتي���ة واالأ�سئل���ة االإب�ستمولوجي���ة، ليطرح عو�سًا عنه���ا اأ�سئلة نظرية 

الوجود)االأنطولوجيا(، وهي اأ�سئلة ترتكز اأ�سا�سًا على معنى الكينونة .
*9 الظاهراتي���ة اأو الفينومينولوجي���ا ، مدر�سة فل�سفية اجتماعية ترجع اأ�سولها 

اإىل القرن التا�سع ع�سر، ظهرت كرد فعل على املدر�سة الو�سعية، هي مدر�سة 
تعتمد على اخلربة احلد�سية للظواهر كنقطة بداية )اأي ما متثله هذه الظاهرة يف 
خربتن���ا الواعية( ثم تنطلق من هذه اخل���ربة لتحليل الظاهرة واأ�سا�س معرفتنا 
به���ا. غري اأنها ال تدعي التو�س���ل حلقيقة مطلقة جمردة �سواء يف امليتافيزيقا اأو 
يف العل���م بل تراهن على فهم من���ط ح�سور االإن�سان يف العامل. ميكن اأن نر�سد 
بداياته���ا مع هيغل كم���ا يعترب موؤ�س�س هذه املدر�س���ة اإدموند هو�سرل، تاله 
يف التاأث���ري عليها عدد من الفال�سفة مثل : هايدغر و�سارتر وموري�س مريلو 
بونتي وريك���ور. وتقوم هذه املدر�سة الفل�سفية عل���ى العالقة الديالكتية بني 
الفكرة والواقع، وملخ�س اأفكار هذه املدر�سة هي اأنها تهتم بالوعي االإن�ساين 
باعتباره الطريق املو�سل اإىل فهم احلقائق االجتماعية،وخا�سة بالطريقة التي 
الت���ي يفكر به���ا االإن�سان يف اخلربة الت���ي يعي�سها، اأي كي���ف ي�سعر االإن�سان 

بوعيه. 
*10 �سيغمون���د فروي���د ، 1856 / 1939 وا�سم���ه احلقيق���ي �سيغي�سمون���د 

�سلوم���و فرويد، طبيب من�س���اوي ، اخت����س بدرا�سة الط���ب الع�سبي ومفكر 
حر، يعترب موؤ�س�س عل���م التحليل النف�سي. وهو طبيب االأع�ساب النم�ساوي 
الذي اأ�س�س مدر�سة التحلي���ل النف�سي وعلم النف�س احلديث. ا�ستهر فرويد 
بنظريات العقل والالواعي واآلية الدفاع عن القمع وخلق املمار�سة ال�سريرية 
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يف التحلي���ل النف�سي لعالج االأمرا�س النف�سية عن طريق احلوار بني املري�س 
واملحلل النف�سي.غري اأنه مت جتاوز الكثري من اأفكار فرويد، اأو قد مت تعديلها 
من قب���ل املحافظني اجل���دد و"الفرويدي���ني" يف نهاية الق���رن الع�سرين ومع 
التق���دم يف جم���ال علم النف�س ب���داأت تظهر العديد من العي���وب يف كثري من 
نظريات���ه، وم���ع هذا تبق���ى اأ�ساليب واأف���كار فرويد مهم���ة يف تاريخ الطرق 
ال�سريري���ة وديناميكي���ة النف�س ويف االأو�ساط االأكادميي���ة، واأفكاره ال تزال 

توؤثر يف بع�س العلوم االإن�سانية والعلوم االجتماعية.
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الف���ن عب���ارة ع���ن ح�سول اأث���ر م���ن ال�سيء يف 
النف����س، ول ب���د  اأن يكون الأث���ر احلا�سل من كل 
�س���يء غري الأثر احلا�سل م���ن ال�سيء الآخر، وهذا 
هو املراد بح�سول �س���ورة ال�سيء يف العقل، اإذ ما 
من �سيء اإل باإزائه �سورة يف العقل غري ال�سورة 
التي باإزاء �سيء اآخ���ر، وهي غري ما باإزائه �سورة 
اأخ���رى، ف���ال بد اأن يك���ون �س���ورة كل �سيء عني 

حقيقته وماهيته.

الظاهر املرئي 
للعمل الفني
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الواقعي���ة*1 يف الف���ن الت�سكيل���ي تتناق����س م���ع 
التجريدي���ة*2 تناق�س���ًا تام���ًا، ه���ذا م���ا اعتدنا على 
�سماع���ه، حي���ث تر�س���خ ه���ذا ال���راأي يف اأذه���ان 
املتتبعني والباحثني. وذلك نتيجة لنظريات نقدية 
تنطل���ق من اعتبار كل مدر�سة فني���ة لها اأفكارها 
املحددة وامل�ستقلة عن غريها، ولها اأيديولوجيتها 
املتباين���ة، وتنعك�س �سمن �سياغ���ة فنية حمددة، 
و�سم���ن اأ�سل���وب فن���ي متماي���ز عن غ���ريه، وله 

م�سمونه الوا�سح. 
غ���ري اأن عالقة الواقعي���ة بالتجريد، قد خ�سعت 
لتطورات كبرية عر الع�سور والظروف املختلفة 
الت���ي خلفتها �رشاع���ات الفكر واإعم���ال العقل، 
ح���ني و�سلن���ا اإىل ال�سيغ���ة املعا����رشة لعالقتهما، 
والت���ي ب���داأت تتخلى ع���ن نظري���ة النف�سال بني 
املدار�س، وتوؤمن بتداخل املدار�س والتيارات الفنية 
الأخرى، وت�سابك اأ�ساليب التعبري، والتي تو�سلت 
اإىل م�سلم���ة اأ�سا�سية توؤكد ب���اأن كل واقعية حتمل 
�سيئا من التحريف، ومن التحوير للواقع، ويختلف 
ه���ذا التحريف ح�سب موقف الفن���ان، والظروف 
التي يعي�سها، وح�سب عالقة الأ�سلوب الذي يقدمه 
مب���ا �سبقه من اأ�ساليب، وله���ذا ل بد من اأن حتتوي 
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اللوح���ة الواقعية �سيئ���ا جتريدي���ا، وحتويريا، ول 
ميكن ت�سور لوحة جتريدية بدون واقع تنطلق منه، 
مهما حورت الواقع اأو جردته، اأو حرفته. ومعنى 
ه���ذا الكالم يقودن���ا لت�ساوؤل ه���ام واأ�سا�سي يتعلق 
بالغاية من التحوير الذي جنربه اأو التحريف الذي 
يقدم���ه الفنان، اأو التجريد الذي يتو�سل اإليه، هل 
ه���ذه التغريات لها م�سمونه���ا الإن�ساين، وغايتها 
الجتماعية؟، وهل تخدم املجتمع؟، وما هي مواقع 
الفن �سمن اآلية اأي نظام �سيا�سي؟. وهكذا اأ�سبحت 
الأحكام النقدية تتجاوز ال�سيغة التقليدية للحكم 
النقدي التقليدي، اأهي واقعية ؟  اأم اأنها جتريدية؟.   
اإن الراأي الذي يقول بتناق�س الواقعية والتجريد، 
قد ورثناه عن الفكر والفل�سفة يف القرن التا�سع 
ع�رش، اللذان ذهب���ا اإىل انف�سال املادة عن الروح، 
وتباي���ن الواق���ع م���ع ال���ذات، اإذ رب���ط النق���اد بني 
التجريد واملثالي���ة والذاتية، وبني الواقعية واملادية 
واملو�سوعية، وهكذا اأ�سبح املجرد يناق�س الواقع، 
وتر�سخت فكرة وجود جوهرين متمايزين، يعر 
عنهما باأ�سلوبني فنيني خمتلفني كليا. كما تاأثرت 
الآراء الفكرية بالأحكام التقوميية، ال�سائعة، والتي 
انتقل���ت من الفل�سف���ة اإىل الفن، وكان���ت نتائجها 
معروف���ة ووا�سح���ة، اأن الف���ن الواقع���ي ه���و فن 
حم���اكاة الواقع اخلارجي، ومتثيل���ه على �سند على 
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نحو م�ستقل عن م�ساعرن���ا، واأفكارنا، ومواقفنا 
الأيديولوجي���ة، بينما اأ�سبح���ت التجريدية هي فن 
البتعاد ع���ن الواقع والهروب من جت�سيد ال�سخ�س 
ونزع كل اأثر له يف اللوحة، وبهذا حتقق انف�سالهما 
باملادي���ة،  ترتب���ط  الواقعي���ة  فاأ�سبح���ت  الكل���ي، 
وارتبط���ت التجريدي���ة باملثالية، وع���ر ذلك عن 
انق�سام طبقي، وفك���ري، واأيديولوجي، وفل�سفي، 
وتقن���ي. ولهذا اعتر النق���اد الفن الواقعي، اأكر 
اأهمي���ة م���ن التجري���د اأو من التحوي���ر، وذلك لأنه 
يرب���ط الفن بالواق���ع اليومي، وي���وؤرخ له، ويجعل 
العمل الفني متالزما مع الواقع، ل يبتعد عنه قيد 
اأمنل���ة. بل وهناك من اعتر الف���ن التجريدي، هو 
الأك���ر اأهمية من الواقع���ي، لأن هذا الفن يعك�س 
عامل الروح والذات، ويقدم الفن الأمثل والأكمل، 
الذي يحاك���ي املو�سيقى، ويبتعد ع���ن عامل املادة 

ليقدم الروح يف جتلياتها املطلقة.  
لق���د اأخذت التيارات الواقعي���ة اأهمية مع مرور 
الزم���ن ونتيجة ملحاولة تف�سريه���ا على اعتبارها 
الأك���ر وعيا ل���دور الف���ن الجتماع���ي، ومهمته 
كمحر����س وموج���ه، وع���اد الباحث���ون اإىل تاريخ 
الف���ن، لإثبات اأهمية الواقعي���ة ودورها، وانتبهوا 
اإىل تق�سيم للحركات الفنية على اأ�سا�س ارتباطها 
بالواقع اأو بعدها عنه، فاأ�سبحت الجتاهات الفنية 
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جميعه���ا، "اإما واقعي���ة اأو غري واقعي���ة" وجعلوا 
جمي���ع الجتاه���ات الزخرفي���ة والتجريدي���ة عر 
تاري���خ الف���ن ل واقعية من حي���ث اأ�سلوبها الفني، 
وله���ذا فه���ي معار�س���ة للواقعية الفني���ة، وغاىل 
بع����س النقاد حني جعلوا كل حتوير اأو حتريف يف 
ر�سم ال�سخ�س يرتبط بالجتاهات الالواقعية التي 
اأ�سبحت جتريدا وزخرف���ة. واأعطى هذا النق�سام 

ظهور تيارين مت�سارعني ومتناق�سني:
- الأول يقد�س "املحاكاة " التي اأ�سبحت الواقعية 

تتمثل بها؛
- الثاين يقدم لنا منطا من اأمناط التجريد، ا�ستنادا 
اإىل حم���اولت حتري���ف الواق���ع اأو اإج���راء بع����س 

التغيريات عليه.
وتبع���ا لذل���ك انق�سم���ت احل�س���ارات الفنية اإىل 
تيارات ع���دة، فاليونان واقعي���ون يف جتاربهم، 
ويختلف���ون ع���ن احل�س���ارات القدمي���ة امل�رشي���ة 
والبابلي���ة والآ�سوري���ة والعربي���ة، وق���د لعب هذا 
التي���ار التق�سيم���ي دورا عن�رشي���ا عن���د بع����س 
النق���اد الذي���ن جعل���وا الأوربيني وحده���م -وهم 
ورث���ة اليونان- القادرون عل���ى تقدمي فن الواقع، 
وغريه���م يق���دم التحوي���ر والتحري���ف وال�سيغ 
ال�سكلي���ة واملثالية، وم���ن هذا املنطل���ق قيل عنا- 
نح���ن الع���رب- باأنن���ا ل ن�ستطي���ع تق���دمي واقعي، 
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واعترنا ورث���ة التجارب التجريدي���ة وال�سكلية، 
وقدم���ت الدرا�سات املختلفة عن وجود فن �رشقي 
له جذوره الروحاني���ة والتجريدية، وفن غربي له 
ج���ذوره الواقعي���ة، وحتدث بع�سهم ع���ن ال�رشاع 
ب���ني "اأبول���و"*3 و"ديوني�سيو����س"*4 ك�سكل���ني م���ن 
اأ�س���كال التعبري عن الفن، اأحدهما يرتبط بالواقع 
ويقدم���ه، واآخر يقدم لن���ا اللغ���ة الع�سوية الأكر 

حتررا وجتريدا. 
لن اأتوقف عن���د هذه الآراء لتفنيدها، والتحدث 
ع���ن املغالة الت���ي كان وراء وجوده���ا، اإذا مل اأقل 
باأنه���ا تاأث���رت ب�سكل من اأ�س���كال التع�سب وامليز، 
ولكنن���ي �سوف اأوؤكد على حقيق���ة اأن احل�سارات 
القدمي���ة كلها قد احتوت على التي���ارات الواقعية 
ل���ه،  واملج���ردة  للواق���ع  املحاكي���ة  والزخرفي���ة، 
واملحورة للواقع على اختالف يف اأهداف التحوير، 
واأن ه���ذه التي���ارات الت���ي عرفه���ا الإن�سان منذ 
بداية وج���وده، قد اأكدت على وجود النف�سال بني 
التجريدي���ة والواقعية، ذل���ك لأن لكل �سيغة فنية 
منطلقاته���ا املتباينة، التي دعم���ت راأي من ذهب 
اإىل اأن الواقعي يتناق�س مع التجريدي متاما، مثلما 

يتناق�س مع الزخريف.
يف بداي���ة الق���رن الع�رشي���ن تو�س���ل النقاد اإىل 
حقيق���ة مفاده���ا اأن التجري���د هو الف���ن الذي ل 
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يحاف���ظ عل���ى هيئ���ة الأ�سخا�س الذي���ن ي�سورهم 
الفنان، بل يح���رف هذه الهيئة، واأن الواقعية هي 
الفن الذي يحرتم املظهر اخلارجي لل�سكل ويقدمه، 
دون تفريط يف التحوير اأو الت�سويه، ومهما كانت 
دوافع هذا التحوير، لكن هذه املفاهيم التي لبثت 
يف اأذهان الكثريين ب���داأت تخ�سع اليوم ملراجعة، 
ولتغيري �ساملني، اإذ بداأ ال�سك يف وجود م�ستقلني 
ع���ن بع�سهما، اأحدهما "روح" والآخر "مادة"، كما 
كانت عليه احل���ال يف املا�سي ولهذا اأخذت عالقة 
الذات���ي باملو�سوع���ي تتبدل، وكذل���ك حال عالقة 
التجريد بالواقع، ذل���ك لأن املفاهيم اجلدلية التي 
جتعل الروح وامل���ادة تتداخالن، والذات واملو�سوع 
وجه���ان حلقيق���ة واح���دة، واأخ���ذت امل���ادة بع�س 
مي���زات الروح ح���ني اأ�سبحت تتح���رك، ول تعني 
اجلمود والعطالة، وكذلك عالقة الواقع بالتجريد، 
وله���ذا مل يعد الواقع �ساكنا بل متحركا ل ينف�سل 
الوعي عنه، وانعك�س ذلك كله على املفهوم ال�سائع 
للتناق����س على اأنه تقابل ب���ني جوهرين، بل اأ�سبح 
التناق����س حقيقة، لكل �سيء وانتقال مبا�رشا بني 

وجه واآخر.
وميك���ن اأن اأقول ع���ن اأي لوحة باأنها واقعية مثال 
م���ن حي���ث مو�سوعه���ا ولكنها مثالي���ة يف بع�س 
التعب���ريات اللونية، اأو جمردة يف الت�رشف الذي 
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قدمه الفنان لبع����س الأ�سكال والوجود، وبهذا قد 
يك���ون الفنان واقعي���ا يف بع�س مراح���ل اإنتاجه، 
ولكنه جتريديا يف مراحل اأخرى، ومن هذا املنطلق 
اأ�س���ل اإىل احلقيقة التي توؤك���د اأن عالقة التجريد 
بالواقعي���ة عالقة متداخلة، ولي�ست عالقة ب�سيطة 
كما نظ���ن لأول وهلة، وي�ستحي���ل ت�سور انف�سال 
الواقع ع���ن التجريد كليا، وي�ستحيل ت�سور جتريد 
ل واق���ع في���ه، وت�سور واقعي���ة دون اأي ق�سط من 

التجريد والتحريف.
 اإن املفه���وم اجلدي���د لعالقة الواقعي���ة بالتجريد 
ه���و نتيجة لتبدل اأ�سا�س���ي يف ت�سورات كل واحد 
من���ا ع���ن: ال���روح/ امل���ادة – ال���ذات/ املو�سوع -  
امل�سخ�س/ املجرد – املثالي���ة/ الواقعية / الظاهر/ 
الكام���ن. وبهذا نكون ق���د بداأنا ننحت الطريق يف 
اجتاه بحث ع���ن مقايي�س نقدية جديدة، بعيدة عن 
املفاهي���م التقليدية، يف تعري���ف الفن الواقعي و 
املجرد، ولكن هذه املقايي�س ترف�س اأن يكون الفن 
الأكم���ل -اإذا وجد- هو الأق���رب لت�سجيل الواقع، 
اأو حماكات���ه. وهذا ينطبق على النظريات النقدية 
التقليدية التي كانت تن���ادي بالبتعاد عن الواقع، 
فقد بداأنا نرف�س اأن تكون القيمة املحددة لأهمية 
اللوحة، ترجع اإىل مقدار تخليها عن حماكاة الواقع، 
اإىل ع���امل اآخر م���ن التعبري الذات���ي، اأو الهند�سي 
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املغرق يف ت�سكيالته، مبعنى اأن قبول العمل الفني 
اأ�سب���ح يرتبط مبدى ما ميلك���ه من م�سمون، ومدى 
تالوؤم امل�سمون وتكامله �سمن �سياغة فنية، مهما 
اختلفت هذه ال�سياغ���ة اأو املعاجلة، لأن امل�سمون 
الإن�ساين والجتماعي للعمل الفني هو الذي يحدد 
دوره واأهميته، وبه���ذا اأ�سبحت الواقعية ل تعني 
املطابق���ة مع الواقع، ب���ل التعبري عن���ه بال�سياغة 
املالئمة، وبالتايل حتولت اإىل �سكل فني اأو �سياغة 
حمددة م�سبقا ومفرو�س���ة، اإىل م�سمون اإن�ساين 
يقدمه العمل، وترابط مع الواقع دون حماكاته، اأو 

رف�س هذه املحاكاة. 
لقد اأ�سبحت اأنظر للعمل الفني، واأحدد م�سمونه 
و�سياغته، وما يطرحه م���ن مفاهيم، وقيم فنية 
واجتماعي���ة واأيديولوجية، وم���ا يثريه هذا العمل 
م���ن مفاهيم، وم���ا يقدمه لالآخر، وله���ذا ميكن اأن 
يكون العم���ل واقعيا ورديئا م���ن الزاوية الفنية، 
اأو الجتماعي���ة اأو ال�سيا�سي���ة، لأن���ه يق���دم موقفا 
انتهازيا اأو موقفا موؤيدا للواقع العام، وقد ي�سور- 
اأي العمل الفني - �سخ�سا بواقعية اإدراكية للنوع ل 
الفرد، لكنه يريد لأن ير�سخ وجود فئة م�سيطرة، 
وبه���ذا ل ترج���ع اجل���ودة اإىل واقعية املح���اكاة اأو 
التقلي���د، بل ترج���ع اإىل م�سمون ه���ذه الواقعية، 
ويح���ق لنا جميعا اأن نت�ساءل من متثل هذه اللوحة؟ 
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وم���اذا تخدم؟ وم���ا هو دوره���ا؟ اإىل غري ذلك من 
الأ�سئل���ة الت���ي قد تب���دو �سطحية وب���دون جدوى 
لكنه���ا تطرح �س���وؤال وجوديا، ع���ن معنى اللوحة. 
ف���اإن قدم���ت لنا معن���ى اإن�سانيا قومي���ا حمر�سا، 
وب�سياغة فنية مالئمة له���ذا املعنى، كانت اللوحة 
جي���دة، اإذا اأح�س���ن الفن���ان التعبري ع���ن املعاين، 
وكان ق���ادرا على الربط بينها. ول ميكن اأن نرجع 
جودة اللوحة يف نف�س الوقت اإىل ال�سيغ ال�سكلية 
التي يتحدث عنها بع����س النقاد، ويبالغ كثريون 
منهم فيها، لأن اللوح���ة املتميزة ب�سكلها الفني، 
ول حت���دد لنف�سها موقفا، ول تق���دم لنا م�سمونا 
اجتماعيا، ي�سقط بالتاأكيد لأنه يلعب دور احلامي 
واملدافع عن الأفكار الرجعية التي تريد عزل الفن 

عن الواقع. 
اأعتقد باأنن���ا الآن و�سلنا اإىل حقيقة هامة وهي 
اأن انف�س���ال الواقعي���ة عن التجريدي���ة هي عملية 
اعتباري���ة نقدية، ول ميكن قبولها لأ�سباب عديدة 
فكرية اجتماعي���ة، ذلك اأن الواقعي���ة تتداخل مع 
التجريدية يف كل عمل مهما كان، ولأن الواقعية 
وحده���ا ل تكفي للحكم عل���ى القيمة، بل القيمة 
تاأت���ي من اإ�ساف���ة الواقعية، اإىل مفه���وم اجتماعي 
نقدم���ه اإىل هذه الكلمة حت���ى ل تتحول اإىل �سكل 
ي�سق���ط اإذا مل يك���ن ي�سن���ده املوق���ف الجتماعي 
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الواع���ي الذي يوجهه عل �س���كل �سحيح، والفنان 
القادر على التعبري باأ�سالة ومرا�س، والقدرة على 
ال�سياغة املتميزة للواقع حتى ي�سبح فنا. وعملية 
التحول الت���ي نتحدث عنها الآن ب���داأت يف بداية 
الق���رن الع�رشين، حني بداأ الفن���ان يدرك اأن ثمة 
خالفا كبريا وجوهري���ا بني الواقع املرئي والواقع 
املدرك، واكت�سف اأن الظاهر املرئي ل يعك�س قوام 
الواقع، ب���ل اأعرا�سه اخلا�سعة للتب���دل والتغيري، 
وهنا بداأ يحطم املظهر اخلارجي بحثا عن الأعماق 
امل�ستمرة رغم التب���دلت الظاهرة، وبداأت تنهار 
نظري���ات الزم���ان وامل���كان، يف العم���ل الواحد، 
ونظري���ة الت�ساب���ه الظاه���ري بني الظاه���ر املرئي 
والعم���ل الفني، وا�ستفاد الفن���ان من هذه الثورة 
عل���ى املح���اكاة الت�سجيلي���ة، ليحقق ث���ورة اأخرى 
عل���ى م�ستوى امل�سم���ون، حني اأ�سب���ح قادرا على 
ال�ستف���ادة مما حققته الثورة ال�سكلية الفنية، يف 
بداية القرن الع�رشين، ليقدم العمل الفني املتطور 
�سكال واملعر م�سمون���ا عن الع�رش ك�ساهد عليه، 
وثائ���ر عليه، وحمر����س على تغي���ريه، وا�ستخدم 
الفنان عنا�رش واقعية، ودجمها بعنا�رش خيالية 
وتنوعت م�س���ادر التعبري، وات�سعت دائرة الآفاق 
حني اأ�سيف احللم اإىل الواقع واملا�سي اإىل احلا�رش، 
واأ�سبحت التخيالت حقيقة، واحلقائق مرجعيات، 
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وازدادت الإ�س���ارات والرم���وز يف اللوح���ة لتقدم 
امل�سم���ون، وانفت���ح الفنان على ع���وامل جديدة، 
كع���امل الأ�ساط���ري، وع���امل الطفول���ة، وع���وامل 
البدائي���ني واملتطوري���ن، وهكذا دم���ج املو�سوعي 
بالذاتي واملجرد بالواقعي، حيث حتدث الكثريون 
ع���ن عملي���ة التعبري ع���ن الواقع ع���ر و�سائل ل 
واقعي���ة، والتعب���ري ع���ن الأف���كار التقدمية عن 
طريق اأ�سكال مب�سطة، قريبة من الإن�سان، واأ�سبح 
الع���ادي ميل���ك ق���درة ل متناهي���ة عل���ى التعبري، 
والفن���ان وحده هو القادر على اإي�سالنا اإىل ما هو 
غ���ري عادي، لكن حني ي�سبح الواقع حافال بحقائق 
موؤمل���ة، ومب���ا ل ميكن ت�سور حدوث���ه، وما ل يخطر 
عل���ى بال خيال، عندها يك���ون الفن قد قدم ذلك 
لي�س بعيدا عن الواقع، بل هو اأكر ات�سال بالواقع 

من اأي واقعية �ساذجة.
ولهذا ال�سبب مل تعد ال�سلة بالواقع تعني احرتام 
مظاه���ره املرئي���ة التقليدي���ة، ب���ل اأ�سبحت تعني 
النف���وذ لأعماق���ه لك�س���ف تناق�سات���ه وتعريتها، 
واإب���راز املواق���ف الإن�ساني���ة والجتماعي���ة، التي 
يقدمه���ا هذا العمل، دون اهتم���ام ب�سكل التعبري، 
ومعن���ى هذا اأنه من املمكن اأن نرى لوحة جتريدية 
ل حت���رتم حماكاة الواقع، ول تدع���و اإىل تغيريه، 
لكن هل ميكن اأن نت�س���ور اأن لوحة جتريدية ميكن 
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اأن تلع���ب دورا �سيا�سي���ا اأو اجتماعي���ا اأو فني���ا 
حمر�سا ومطورا.

اإن الف���ن التجريدي قد اأ�سه���م يف تطور تقنية 
الإع���الن الفني واملل�سق اجل���داري، وكذلك اأ�سهم 
الف���ن الب�رشي يف تقدمي فن يرف���ع التذوق الفني 
اإىل مدارج ال�سمو بالروح. وبهذا اأ�سبحنا ن�ستطيع 
الق���ول ب���اأن الواقعية ق���د تعني �س���كال فنيا هو:  
"اح���رتام مظاه���ر الأ�سي���اء" وقد تعن���ي ارتباطا 
عميق���ا بالواق���ع والتعبري عن اأعم���اق الظواهر، 
وقد تعن���ي ارتباطا ثوريا عل���ى الواقع الب�رشي، 
وحتري�سا على تغيريه، والتمهيد لروؤى م�ست�رشفة 
للم�ستقبل، وب���دون اأي حدود �سكلية. اإن املحاكاة 
هي واقعية ال�س���كل الفني، وهي �سيغة ت�سجيلية، 
وله���ذا ميكن احلديث ع���ن واقعي���ة امل�سمون التي 
تق���دم روؤية جدي���دة، ثائرة على الأمن���اط املتعارف 
عليها، وحتى تلك التي �سبطت بقوانني معمارية 
اأو هند�سية، وينبثق ع���ن هذا املوقف، عدة حلول 
منها ما يدعو اإىل متزيق القناع عن الواقع لك�سف 
عورات���ه، وباجتاه دعوة النا����س لتغيريه، وتبديله، 
وله���ذا فكل حماول���ة لتجميل واق���ع تتعار�س مع 
الهدف التغيري، وهك���ذا تختلف الظروف عن فن 
يدعو متجيد الواقع، ودعوة النا�س لتاأييده، ودعمه، 
والرتباط معه. وهنا تلتقي واقعية امل�سمون مع 
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واقعي���ة ال�سكل يف جتارب الفنان���ني، حني يختار 
الفن���ان ال�سياغة الت�سجيلي���ة، للتعبري عن بع�س 
املواق���ف املتقدم���ة يف التفك���ري وال�سباق���ة اإىل 
تدب���ري �سياغة امل�ستقب���ل، وق���د تتناق�سان حني 
يلج���اأ الفنان اإىل حتوير الواق���ع لهدف معني يراه، 
ويجد اأن من ال�رشوري اللجوء اإىل هذا التحري�س 

اجلمايل لي�ساعد على التغيري.
لقد اأ�سبحت الواقعية تعني فيما تعنيه ال�سهادة 
عل���ى الع����رش والتعب���ري عن���ه والرتب���اط ب���ه، 
وبالق���وى الت���ي تدع���و اإىل تغيريه �س���واء داخلية 
اأو خارجي���ة، ومهما اختلفت ال�سياغ���ة التي يلجاأ 
اإليه���ا الفن���ان، ومهم���ا تباينت اأ�سالي���ب التعبري 
امل�ستخدم���ة، ومل تع���د الواقعي���ة تقت����رش عل���ى 
املعنى ال�سكلي الذي يدل على حماكاة الواقع، كما 
كان���ت تعني قبل ذلك. وجاء ذلك نتيجة لتغريات 
عميق���ة و�رشيعة �سهدها الع�رش، ونتيجة للرغبة 
يف تطوي���ر الف���ن ورفده بعنا�رش جدي���دة ت�سهل 
عمليات التلقي، وك�سفه لعوامل مل يكن يعرفها، 
وهو نتيج���ة لكت�ساف فنون ال�سع���وب املختلفة، 
واأ�ساليبه���ا املتنوع���ة يف التعب���ري، وبداأن���ا نح�س 
ب���اأن الفن املعا����رش حم�سلة ملحاولة جت���اوز الفن 
يف حد ذات���ه، نتيجة ملحاولة تركي���ب كل العوامل 
والأ�ساليب وكل احلا�رش واملا�سي والراهن. ولهذا 
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اأ�سبح بالإمكان تطوي���ر التعبري عن الواقع، تبعا 
لهذه املكت�سف���ات، وتبعا لقيام جمتمعات جديدة، 
متطورة يف اأ�ساليبها وتقنياتها العلمية والعملية، 
التي �ساعدت على هذا التحول، وميكن اأن اأ�رشب 
مثال على ذلك فيما ر�سمه "بيكا�سو"*5 لقد اعتمد 
عل���ى الواقعي���ة يف البداي���ة، واقعي���ة "كوربيه"*6 
الأوربي���ة، وعل���ى فه���م "�سي���زان"*7 للواقع على 
اأ�سا�س اأنه عبارة عن واقع مو�سوعي جديل، حيث 
تتاأثر باحلياة الأوربية يف بداية القرن الع�رشين، 
وب���كل مظاهره���ا، واكت�س���ف النح���ت الإفريقي 
وال�سب���اين الق���دمي، وبه���ذا ب���داأ يح���ور الأ�سكال 
ويط���ور اأ�سلوب���ه. وي�ساع���ده على تق���دمي فكرته، 
ومل ي���رتك فن���ا مل يتاأث���ر ب���ه، فالوج���ه يوناين 
والزخارف عربي���ة والنفعالت ا�سبانية، والواقع 
ال���ذي يك�سفه ويتعامل معه فرن�سي، والتحويرات 
اإفريقية، ولك���ن الهدف هو التعبري عن امل�سمون 
الإن�ساين والجتماعي وك�سف الواقع، ومن املمكن 
ا�ستخدام احل�س���ان اأو الثور حمورا ومبدل، اإذا مل 
يعد احلي���وان �سوى �سيغة تعر عن م�سمون فيه 
الرمز ال���ذي يعك�س احلقيقة الت���ي يريدها، اإذ اأن 
اأحدهم���ا يقدم لن���ا القوى ال�رشي���رة التي تعتدي 
على احلي���اة، والآخر يقدم لنا الق���وى التي تدافع 
عن ال�سالم واحلياة، ولك���ن ذلك الرتكيب للعالقة 
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بينهم���ا قد و�سع���ت �سمن حل���ول ت�سكيلية تخدم 
هدف التعبري،  وم���ن هنا ميكن اعتبار "بيكا�سو" 
واقعيا يف لوحته "الغورين���كا"*8 مبعنى الرتباط 
بالع����رش والتعبري ع���ن املاأ�س���اة الإن�سانية، ولكن 
ال�سيغة الفنية التي تو�سل اإليها ل ميكن اأن تكون 
جمردة حماكاة للواقع، اأو للظاهر من هذا الواقع، 
وميكن القول ب���اأن "بيكا�سو" لي�س واقعيا اإذا كان 
الواق���ع جمرد �سكل من اأ�س���كال التعبري امل�سبقة، 
وينطب���ق ذلك على الفنان "هرني ماتي�س"*9 الذي 
ا�ستع���ان بالزخارف العربية وبالت�سكيالت الفنية 
املبتك���رة، واإعادة بن���اء لوحته ليق���دم لنا روؤيته، 
حي���ث قدم "ماتي�س" واقعية جديدة لها منطلقاتها 
الزخرفي���ة، وعر عن م�سمون خا����س به، وبهذا 
تع���ددت اأ�سكال الرتباط بالواقع يف ع�رشنا تبعا 
لتب���دل كبري طراأ على املفاهي���م الفنية، واأ�سبح 
بالإمكان احلديث عن واقعية جديدة لها مقوماتها 
للتعب���ري  الأ�سلوبي���ة، وع���ن مفاهي���م متع���ددة 
عن الواق���ع عر الع�س���ور املختلفة، ول���كل منها 

�سياغتها اخلا�سة، وم�سمونها، وظروفها.
اإن الواقعية موجودة منذ ع�سور ما قبل التاريخ، 
لك���ن واقعية الع�رش احلج���ري القدمي، تختلف عن 
غريها م���ن اأمناط الواقعية لأنه���ا واقعية مدركة، 
فالث���ور الذي ر�سم���ه الفنان يف ذل���ك الع�رش ل 
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ميث���ل ث���ورا حم���دد املالم���ح والتفا�سيل، ب���ل اأراد 
النوع ولي�س الفرد، ولهذا اأبرز ال�سفات امل�سرتكة 
وامل�ستخل�س���ة من الثريان واأهمل الفروق الفردية 
بني ثور واآخر، وتختلف ه���ذه الواقعية الإدراكية 
عن الواقعية اليطالي���ة يف القرن اخلام�س ع�رش 
مثال، حني ر�سم الفنان العائلة املقد�سة على �سكل 
اأك���ر ارتباط���ا باحلياة، ون���زع عن اأف���راد العائلة 
كل م���ن ال�سفات املثالية، وبه���ذا تكونت الواقعية 
الأوربي���ة م���ن التم���رد عل���ى املثالي���ة، لتنت����رش 
الواقعية يف �سمال اأوربا، ولتتاأكد الفكرة القائلة: 
"اإن الفن يجب اأن يتحرر من املو�سوعات الدينية 
والتكوينات التقليدية والأ�ساطري، ليعالج امل�ساكل 
احلياتية"، وهك���ذا بداأت الواقعي���ة ت�سبح واقعية 
ح�سية تعنى بالتفا�سيل وترتبط باحلياة اليومية، 
وم���ن ثم اأ�سبحت واقعية �سخ�سية حني بداأ الفنان 
يلح على الفرد العياين امل�سخ�س، وعلى اأعماق هذا 
الإن�س���ان، واأ�سبحت الواقعي���ة يف القرن احلايل، 
تاأكيدا على الرتباط بالطبقات الفقرية وحياتها، 
وف�سح تناق�سات الطبقة البورجوازية وتعريتها، 
ويف كال احلالتني ق���دم الفنانون الأ�سكال املالئمة 
ل���كل حالة، وكل اأ�سلوب، لأن تقدمي الواقع الفقري 
واملعان���اة، والتاأكيد على الب�ساعة، واإ�سفاء اجلمال 
الفن���ي عليها، يختلف ع���ن الت�سويه ال���ذي قدمه 
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الفنانون لبع�س اأبن���اء الطبقة البورجوازية. لكن 
من الوا�س���ح اأن كل اأمناط الواقعية هي عبارة عن 
مت���رد على جترب���ة �سابق���ة اأكر بعدا ع���ن الواقع، 
وظ���ل ذلك �سائ���دا حت���ى الق���رن الع�رشين، حني 
ق���دم الفن���ان لن���ا مفاهيم جدي���دة لعالق���ة الفن 
بالواقع، وذلك ح�س���ب كل فنان وروؤيته، وح�سب 
كل ظ���رف تاريخ���ي ووفق �رشوط���ه، وقد تاأكدت 
حقيق���ة تقول ب���اأن كل منط م���ن اأمن���اط الواقعية 
حتتوي ق���درا معينا من التغيري، والتحريف، لكن 
ه���ذا التحريف والتغيري، يتباي���ن ح�سب الظروف 
وح�سب الفنانني، فالواقعيات الفنية ل تذهب اإىل 
ح���د الت�سحية بال�سكل اخلارجي، واإىل حد التغيري 
اجل���ذري، كم���ا  اأ�سبحت عليه احل���ال الآن، ولهذا 
بقيت هذه التحويرات مقبول���ة، رغم اأنها جلاأت 
اإىل تعدي���الت كبرية، اأما واقعية القرن الع�رشين 
فقد قدم���ت لنا الأمناط الأكر مت���ردا على ال�سيغ 
التقليدية، وبداأت مدار�س النقد الفني تتحدث عن 
اأن الفن يعر عن الواقع مبعناه العميق، اأي �سميم 
الواقع ولبنته، ل مظهره، ول ظواهره املرئية، بل 

يجب النفوذ لأعماقه.
وهك���ذا تتحدث "ال�سرييالي���ة"*10 عن فن هو بني 
احللم والواقع، لكنها تريد الواقع احلقيقي، الواقع 
الذي يلعب الدور الأ�سا�سي والذي هو فوق الواقع، 
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وكذل���ك تقدم "التعبريية"*11 ع���امل الفنان الذاتي 
على اعتباره اأكر حقيقية من مظهره، وتك�سف 
لنا عن الت�سوه وعن املعاناة، ونرى "التكعيبية"*12 
تك�س���ف اأن الواقع احلقيقي ه���و الواقع الهند�سي 
املعم���اري، وال���ذي يعن���ي بن���اء الواق���ع وقوامه، 
ويذه���ب "البنائي���ون"*13 اإىل اأن الواقع هو الواقع 
امليكانيكي احلرك���ي، اللوحات التي تقدم لنا عاملا 
م���ن الآلت، وهكذا نح����س باأن كل اجت���اه اأو تيار 
ي�سعى لك�سف معنى الواقع كما يراه، ويقدمه لنا. 
ولهذا اأ�ستطيع اأن اأقول بوجود اأمناط من الواقعية 
املعا����رشة تتوافق مع جميع التيارات والجتاهات 
الفنية ال�سائ���دة الآن، اإذ نلمح وج���ود "�رشيالية/ 
واقعي���ة" تختل���ف ع���ن "�سرييالي���ة/ جتريدي���ة" 
وكذل���ك ح���ال التعبريي���ة، والتكعيبي���ة، وحت���ى 
البنائي���ة وامل�ستقبلية*14 فقد قدم���ت لنا: الواقعية 
والجتاه الآخ���ر الأكر جتريدية وبعدا عن الواقع. 
ب���ل ميكن احلديث عن واقعي���ة �رشيالية ل تختلف 
ع���ن "ال�رشيالي���ة" بال�سياغ���ة الفني���ة وحدها بل 
بامل�سمون ال���ذي تطرحه هذه الواقعية، اإذ يختلف 
الفنان���ون يف مواقفه���م، ويف امل�سم���ون ال���ذي 
يقدم���وه لنا، وهم ح���ني يعرون ع���ن امل�سمون 
الجتماعي والإن�ساين يلجئون اإىل �ستى الأ�ساليب، 
وميكن احلديث عن عملية تفاعل عميقة، ي�ستفيد 
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منه���ا الف���ن التجري���دي والواقعي م���ن التجارب 
الفني���ة ال�سابق���ة له والالحق���ة، ول يخ�سى الفنان 
اأن ياأخ���ذ من كل التجارب، ولكنه يخ�سع ما ياأخذه 
مل���ا يريده، وله���ذا اأ�سبحت كل التط���ورات الفنية 
املعا�رشة والقدمية م�سدرا للفنان، ي�ستقي الفنان 
من���ه، ولهذا اأقول باأن كل تطور يف �سياغة فنية، 
مهما كانت �سكلية، ميكن اأن ي�ستفيد منها الفنان 
املتميز ليقدم ما ه���و اإن�ساين، وميكن التحدث عن 
اجتاهات واقعية ثورية �سم���ن اأي تيار اأو اأ�سلوب 
فن���ي، وعن قدرة الفنان عل���ى ال�ستفادة من كل 
اجت���اه لتغذية اأ�سلوبه وتطويره، ب���ل ميكني القول 
ب���اأن اجتاهات الف���ن الت�سكيل���ي الآن تنق�سم اإىل 
ق�سم���ني �سم���ن كل مدر�س���ة اأو تيار، ت���ارة يوؤكد 
الفن عل���ى البحث ال�سكلي وعندها تدخل املدر�سة 
يف مرحل���ة فنية، ح�س���ب ظروف الواق���ع، وتارة 
يلح امل�سمون الإن�س���اين، والق�سايا امللحة احلياتية 
التي تدف���ع للتوقف عن البحث ال�سكلي، وتتداخل 
العملي���ة الفنية ب���ني مرحلة تركي���ب ميثله فنان 
عميق قادر عل���ى ربط امل�سمون ب�س���كل متميز، 
وعلى فر����س روؤيته، ثم تتبع���ه درا�سات �سكلية، 
وله���ذا تبق���ى ملية البح���ث الفني ناق�س���ة، ما مل 
ترفد بتجرب���ة تق���دم امل�سمون ال�سيا�س���ي، وذلك 
لختبار قدرة هذه البحوث ال�سكلية على معاجلة 
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�ستى املو�سوعات، وهنا يجد الفنان نف�سه يف كل 
مرحلة، بحاج���ة اإىل جتاوز نف�سه �سكال وم�سمونا، 
وتعب���ريا متجاوزا ل���كال البحث���ني املنف�سلني يف 
الرتكي���ب ل�ستم���رار العملية، ويتع���اون البحث 
الت�سكيلي والط���رح الجتماع���ي وال�سيا�سي على 
تغذية الفن، وعلى تكامله بفن يتجاوز البحث اإىل 

الكت�ساف وقهر التجربة.
 وه���ذا كل���ه يقودن���ا اإىل التعرف عل���ى القانون 
الأ�سا�س���ي جلدلية العالقة ب���ني التجريد والواقعية 
كم���ا نراها اليوم، اإذ اأن البح���ث ال�سكلي قد ي�سبق 
امل�سم���ون، وقد يرتافق���ا، اأو ي�سب���ق التعبري عن 
امل�سم���ون ب�سياغة تقليدية، ولكن تكامل التجريد 
ه���و اإيجاد املعادل الواقعي ل���ه وترير نف�سه، وان 
تكام���ل التج���ارب الواقعية ه���و يف تغذية نف�سها 
باكت�ساف���ات �سكلي���ة خمتلف���ة، ت�ساعده���ا عل���ى 
تطوير �سيغها الفنية، وي�ساهم الفنان يف تغذية 
ه���ذه البح���وث، ويف اإكمال الرتكي���ب باجتاهات 
جتمع بني البحث ال�سكلي وامل�سمون. ويتجلى هذا 
بو�س���وح كامل يف املرحلة الراهنة من تطور الفن 
الت�سكيلي، وهي املرحلة التي تلت احلرب العاملية 
الثاني���ة، وما بعد الثمانينيات، وما انبثق عنها من 
تيارات وم���ا قدمته من اجتاه���ات. ولتدعيم هذا 
القول �سوف اأورد مث���ال يوؤكد ما ذهبت اإليه، من 
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تكام���ل البحث املجرد بالواقعي، يف مدر�سة "الفن 
اجلماهريي" اأو "البوب اآرت"*15 نرى الفن املرتبط 
باملجتمعات ال�ستهالكي���ة، وت�سيف هذه املدر�سة 
بع����س الأ�س���كال الع�رشي���ة املنتزعة م���ن التطور 
ال�سناع���ي والطباع���ي، ونتو�س���ل اإىل ف���ن خا�س 
بع�رش ما بعد احل���رب، ويف املجتمعات املتطورة 
تقنيا، وراأ�سماليا، لكننا نالحظ اأن اجتاهات الفن 
اجلماه���ريي متباين���ة بع�سا واقع���ي لأبعد حدود 
الواقعي���ة، وبع�سه���ا يلجاأ اإىل التجري���د، وقد نرى 
ال�س���كل الواقع���ي عل���ى خلفية جتريدي���ة، وهكذا 
تتداخل اأ�سكال التعبري، ول يقت�رش التداخل على 
الأ�س���كال ب���ل يتجاوزها اإىل امل�سم���ون، ذلك لأن 
بع����س الفنانني وقع اأ�سري لعب���ة الفن ال�ستهالكي 
املرتبط باحلاج���ات ال�رشيعة املرتبط���ة بال�سناعة 
الراأ�سمالية، التي يروج لها خراء الدعاية، لي�سبح 
الفن���ان اأ�س���ري اللعب���ة. وله���ذا ل يكف���ي احلديث 
ع���ن التجري���د اأو الواقعية، بل ل بد م���ن اأن ن�سل 
اإىل املوق���ف الذي يقفه الفن���ان، واإىل اأي مدر�سة 

ينتمي، ومن يخدم فيما يقدمه.
واإذا انتقل���ت اإىل "الف���ن الب����رشي" اأو "الأوب 
اآرت"*16 الذي اأ�سبح فن ع�رش العقل الإلكرتوين، 
والت�سكي���الت اخلادعة للب�رش، والذي اعتمد على 
اأعلى م�ستويات تنظيم اللوحة، هند�سيا وريا�سيا، 
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اأن التج���ارب املتع���ددة لهذه التج���ارب قد قدمت 
و�سيل���ة تعب���ري فنية متط���ورة ميك���ن ا�ستخدامها 
خلدم���ة هدف تقدم���ي، وميكن اأن تك���ون لعبة يف 
ي���د دعاي���ة �سخيفة، وه���ذا طبعا يرتب���ط بالفنان 
وموقفه، وم���ا ميلكه من قدرات، وهذا ما نراه يف 
كث���ري من الإعالنات الفنية املتط���ورة، التي متلك 

امل�سمون الجتماعي والإن�ساين.
وهذا يعني اأن التطور الذي حترزه الإن�سانية يف 
جان���ب معني من جوانب التعب���ري الفني، ميكن اأن 
ي�ستخ���دم خلري الإن�ساني���ة اأو ل�رشها تبعا ملواقف 
النا����س، وللقوى املحركة الت���ي تقف وراء الفنان 
وتدعم���ه، وتق���دم ل���ه احلماي���ة املعنوي���ة واملالية. 
وينطبق ذل���ك على "الواقعي���ة الفوتوغرافية" اأو 
"الهيريالي���ة"*17، فهي متثل منطا من اأمناط التعبري 
الواقع���ي الدقيق، وه���ي حم���اكاة الطباعة، وهذه 
الواقعية تختلف عن كل ما عرفناه من الواقعيات، 
اإذ تق���دم لن���ا حيادي���ة هائل���ة، وهي عل���ى ارتباط 
بتطور تقني يف الت�سوير ال�سوئي، والطباعة، مل 
يبلغها الف���ن اإل يف هذا الع�رش. وه���ذه الواقعية 
عل���ى دقتها املتناهية، واملذهل���ة، واملربكة للعقل، 
تذكرن���ا بالت�سجيلي���ة، لكنه���ا ل ت�سج���ل م���ا تراه 
العد�سة، ولهذا قد تكون العد�سة اأكمل من العني اإذا 
كانت دقيقة، وقد ت�سل اإىل التحوير والتغيري عن 
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املرئي العادي، لكن الهدف هو الدقة الأكر عمقا 
من الروؤية، وهكذا ولدت لغة فنية جديدة، تختلف 
ع���ن الواقعي���ة املاألوف���ة والتجري���د، وه���ذه اللغة 
"الهيريالية"ه���ي اكت�ساف مذهل يقلد الفنان ما 
تراه العد�سة، وما تطبعه الآلة الدقيقة، وما تفرزه 
من األ���وان جديدة، وم���ن مالين الوح���دات اللونية 
للون الواحد، يقدمها حا�سب اإلكرتوين، وميكن اأن 
تك���ون اللغة يف اآفاق جدي���دة، كاأي لغة مكت�سفة، 
جم���ال جدي���دا لتو�سيع التعبري يف اآف���اق جديدة، 
وقد تك���ون و�سيل���ة ثورية فني���ة يف جمتمعات 
متطورة، لتغذي املوقف وتدافع عن الإن�سان. لقد 
اأ�سبح���ت عالقة التجري���د بالواقع يف هذا الع�رش 
معقدة كثريا، وذلك لأن احلياة املعا�رشة تقدم لنا 
كل يوم، ما هو جدي���د، وما ميكن ا�ستخدامه خلدمة 
الإن�سان من مكت�سف���ات، وعلى الفنان اأن يكون 
واعي���ا ملا يكت�سف، وقادرا على ا�ستخدامه مل�سلحة 
الإن�سان والإن�ساني���ة،  لكن ميكنني يف الأخري اأن 
اأطرح �سوؤال عميقا يطرح بدوره اإ�سكالت اأعمق، 
هل الفن يف طريق الزوال والمنحاء؟ ذلك ما بداأت 
جتيب عليه موج���ات "البريفورمون�س"*18 و"لند 

اآرت"*19.
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هوام�س:

*1 حرك���ة فنية ن�س���اأت يف الن�سف الثاين م���ن الق���رن 19 يف فرن�سا، وتهتم 

بت�سوي���ر االأ�سياء ب�سورة وا�سحة كما ه���ي عليه يف العامل احلقيقي، وبت�سوير 
اجلوه���ر الداخل���ي لالأ�سياء، وقد متي���زت بطابعها النقدي وبنظ���رة الفنان اإىل 

الواقع ككل متكامل، تتجاذب فيه العالقات بالتاأثري والتاأثر.
*2 ن���وع من اأنواع فن القرن الع�سرين ينب���ذ املو�سوع املحدد املعامل، ويعتمد 

عل���ى جتريد كل ما هو حميط بنا عن واقعه، الإعادة �سياغته بروؤية فنية جديدة 
يتجل���ى فيه ح�س الفنان باللون واحلركة واخلي���ال، بحيث تقريبا كل الفنانني 
الذي���ن عاجلوا االنطباعي���ة والتعبريي���ة والرمزية اأنهوا اأعماله���م بالتجريد، 
واأول اإنت���اج التجري���دة �سنفت اأعمال الفنانني �سمن ح���ركات مثل الواقعية 
والتعبريية والتكعيبية وامل�ستقبلية، وقد �سميت ر�سوماتهم بالتجريدية، كلن 
م�سطل���ح الفن التجريدي اأ�سا�س���ا م�سلال الأنه ميكن اأن يعني الفن ذا امل�سمون 
املتح���ور، لكن���ه ال ي���زال ملحوظ���ا، اأو يعني الف���ن غري الرم���زي متاما وغري 
الهادف، وقد ا�ستعمل امل�سطلح يف نهاية احلرب العاملية الثانية ب�سورة اأولية 

مرادفا ملعنى الفن اخلايل متاما من املادة اأو املو�سوع مدار الر�سم.
*3 ابول���و اأو ابلن اأو ابوللو، ح�سب امليثولوجي���ا االإغريقية، هو اإله ال�سم�س 

واملو�سيق���ى وال�سعر والرماية والوب���اء وال�سفاء والعناي���ة باحليوانات، ميلك 
جم���ال ورجولة خال���دة، ويتم نقل نبوءات���ه واالإجابة ع���ن االأ�سئلة بوا�سطة 
الكاهن���ة ) بيثيا(، واأبولو ه���و ابن االإله زيو�س، وطبق���ا الإلياذة هومريو�س 
ميل���ك القو�س وال�سهام وعل���ى راأ�سه تاج غار، وميلك قيث���ارة وم�سرب، لكن 

ملكيته االأكرث �سهرة هي احلامل الثالثي رمز �سلطاته النبوية.
*4 ديوني�سو�س اأو باكو�س اأو باخو�س يف امليثولوجيا االإغريقية هو اإله اخلمر 

عند االإغري���ق القدماء وملهم طقو�س االبتهاج والن�س���وة، ومن اأ�سهر رموز 
امليثولوجيا االإغريقية، وقد مت اإحلاقه باالأوملبيني االإثني ع�سر. 

*5 بابلو بيكا�سو ولد1881 يف جنوب اإ�سبانيا، تويف 1975 بفرن�سا، ر�سام 

ونح���ات وفن���ان ت�سكيلي اإ�سباين واأح���د اأ�سهر الفنانني يف الق���رن الع�سرين 
وين�س���ب اإليه الف�س���ل يف تاأ�سي�س احلركة التكعيبية يف الف���ن،    من اأقواله: 

الفن هو الكذبة التي جتعلنا نكت�سف احلقائق.
*6 غو�ست���اف كوربي���ه )1819 – 1877م(  اأح���د رواد املدر�س���ة الواقعية 
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بالفن، ب���داأ بتعلم الر�سم من خالل املرا�سم احل���رة يف �سوي�سرا، حيث كان 
ير�س���م مناذج للمودي���الت ور�سومات متثل الطبيعة، عر����س اأعماله يف عدد 
م���ن �سالونات الف���ن، بع�سها القت الثن���اء وغريها قوبل���ت بالرف�س كلوحته 
امل�سماة )هوم���اك( ب�سبب االأ�سلوب اجلامد اخلايل م���ن العاطفة الذي يطغي 
عل���ى اللوحة، اأما لوحته )بعد الع�س���اء يف اأورنان( فقد و�سفها الفنان الكبري 
ديالك���روا باأنها عمل ثوري. كان لتعرفه على االأديبني برودون و�سانفلوري 
اأث���ر كبري يف تغري م�ساره الفني وخ�سو�سًا االأخ���ري الذي كان اأول من اأطلق 

ا�سم الواقعية يف الفن الت�سكيلي.
ام فرن�سي، مار�س الت�سوير يف الهواء  *7 بول �سيزان 1906-1839 م، ر�سّ

الطلق، اإال اأنه قام بنق���ل اأحا�سي�سه الت�سويرية، يف تراكيب ج�سمية وكتلية 
)مالم���ح ب�سرية وغريها(. م���ن اأهم املو�سوعات التي تعر����س لها: الطبيعة 
ال�سامت���ة، املناظ���ر الطبيعية، �سور �سخ�سية )بورتريه���ات(، مالمح ب�سرية 
العب���و الورق، م�ساهد ملجموع���ات من امل�ستِحم���ني اأو امل�ستِحمات. كان له 
تاأثري كبري على العديد م���ن احلركات الفنية يف القرن الع�سرين الُوحو�سية، 
التكعيبية، التجريدية، يعترب �سيزان اأبا للفن احلديث وذلك الن اأ�سلوبه كان 

مبثابة املرحلة االنتقالية لتغيري كبري يف تاريخ الفن احلديث.
*8 لوح���ة جدارية للفنان بابلو بيكا�س���و ا�ستوحاها من ق�سف غرنيكا، البا�سك 

ح���ني قامت طائرات حربية اأملانية واإيطالية م�ساندة لقوات القوميني االإ�سبان 
بق�س���ف املدينة يف 26 اأبريل 1937 بغر����س الرتويع خالل احلرب االأهلية 
االإ�سبانية، غورنيكا تعر�س ماأ�ساة احلرب واملعاناة التي ت�سببها لالأفراد، وقد 
�س���ارت معلمًا اأثريًا، لت�سبح مذك���رًا دائمًا مباآ�سي احلروب، اإ�سافة العتبارها 
رمزا م�س���ادًا للحرب وجت�سيدًا لل�سالم. بعد االنته���اء منها طافت اللوحة يف 
جولة عاملية موج���زة العامل لت�سبح من اللوحات االأكرث �سهرة كما اأن جولتها 
تلك �ساهمت يف لفت اأنظار العامل للحرب االأهلية االإ�سبانية، اللوحة ر�سمت 
باأ�سل���وب الت�سوي���ر الزيت���ي تتكون من االأل���وان االأزرق الداك���ن، االأ�سود 
واالأبي����س بطول يبلغ 3.5 اأمتار وعر����س يبلغ 7.8 اأمتار. وهي معرو�سة يف 

متحف مركز امللكة �سوفيا الوطني للفنون ."
���ام فرن�س���ي. من كب���ار اأ�ساتذة  *9 ه���ري ماتي����س 1954-1869 م، ر�سّ

املدر�س���ة الوح�سي���ة، ا�ستعمل تدريج���ات وا�سعة من االأل���وان املنتظمة، يف 
ر�سومات���ه االإهليجية )كانت ُتْعنى بال�سكل العام للموا�سيع، مهملة التفا�سيل 
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الدقيقة(، يعترب من اأبرز الفنانني الت�سكيليني يف القرن الع�سرين.
*10 ويطل���ق عليه���ا – الفواقعي���ة - اأي "ف���وق الواقع" وهي مذه���ب فرن�سي 

حدي���ث يف الفن واالأدب يهدف اإىل التعبري عن العقل الباطن ب�سورة يعوزها 
النظام واملنطق وح�سب ُمنظهره���ا اأندريه بريتون، لقيت املدر�سة ال�سريالية 
رواج���ا كبريا بل���غ ذروته بني عام���ي 1929-1924 وكان اآخ���ر معار�سهم 
يف باري����س ع���ام 1947، ومن اأهم اأقطابها الفن���ان االإ�سباين �سلفادور دايل 
ومن بع�س اأعماله الفنية "اخللوة"، "تداعي الذاكرة"، "االآثار" و"البناء"، 
وهي اآلية اأو تلقائية نف�سية خال�سة، من خاللها ميكن التعبري عن واقع ا�ستغال 
الفكر اإما �سفويا اأو كتابيا اأو باأي طريقة اأخرى، وهي "فوق جميع احلركات 
الثوري���ة". اإذن فاالأمر يتعلق حقيقة بقواعد اإمالئية للفكر، مركبة بعيدة كل 
البع���د عن اأي حتكم خارجي اأو مراقب���ة متار�س من طرف العقل و خارجة عن 
نطاق اأي ان�سغال جم���ايل اأو اأخالقي و قد اعتمد ال�سرياليون يف ر�سوماتهم 
عل���ى االأ�سي���اء الواقعي���ة ت�ستخدم كرم���وز للتعبري عن اأحالمه���م و االرتقاء 

باالأ�سكال الطبيعية اإىل ما فوق الواقع املرئي. 
*11  مذه���ب فني ي�ستهدف يف املقام االأول، التعبري عن امل�ساعر اأو العواطف 

واحلاالت الذهنية التي تثريها االأ�سياء اأو االأحداث يف نف�س الفنان، ويرف�س 
مب���داأ املحاكاة االأر�سطية، حتذف �سور الع���امل احلقيقي بحيث تتالءم مع هذه 
امل�ساع���ر والعواطف واحلاالت، وذلك من طري���ق تكثيف االألوان، وت�سويه 
االأ�س���كال، وا�سطن���اع اخلطوط القوية واملغايرات املث���رية، من اأ�سهر ممثليها 
يف الر�س���م ف���ان غوخ يف مرحلة من مراحل حيات���ه الفنية وكوكو�سكا، ويف 
امل�س���رح ج���ورج كاي���زر Kaiser وبرتولت بري�س���ت Bercht ويوجني 
اأوني���ل O'neill، ويف املو�سيق���ى ريت�س���ارد �سرتاو����س Strauss. ويف 

ال�سينما فريتز النغ.
*12 ه���ي اجتاه فني ظهر يف فرن�سا يف بدايات القرن الع�سرين على يد على يد 

بابلو بيكا�سو، جورج براك وخوان جري�س،و يتخذ من االأ�سكال الهند�سية 
اأ�سا�سا لبناء العمل الفني اإذا قامت هذه املدر�سة على االعتقاد بنظرية التبلور 
التعديني���ة التي تعترب الهند�سة اأ�سوال لالأج�س���ام. كان هدف التكعيبية لي�س 
الرتكي���ز على االأ�سي���اء، واإمنا عل���ى اأ�سكالها امل�ستقلة الت���ي حددت بخطوط 
هند�سي���ة �سارمة، فقد اأعتقد التكعيبيون اأنهم جعلوا من االأ�سياء املرئية ومن 

الواقع �سكاًل فنيا.
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*13 البنائية هي نظرية تو�سح كيفية بناء املعلومات يف الكائن الب�سري عندما 

تاأت���ي اإلي���ه املعلومات مبعرفة قائم���ة طورها باخلربة والتج���ارب. وجذور هذا 
امل�سطل���ح م�ستقة من علم النف�س االإدراكي واالأحياء وهو منهج ي�ستخدم يف 
التعليم ويركز على طرق خلق املعرفة من اأجل التكيف مع العامل. والرتاكيب 
هي اأنواع خمتلفة من املر�سحات التي نختار تطبيقها على واقعنا من اأجل تغيري 

واقعنا من الفو�سى اإىل النظام. 
*14 امل�ستقبلي���ة حرك���ة فنية تاأ�س�س���ت يف اإيطاليا يف بداية الق���رن الع�سرين، 

وكان���ت ت�س���كل ظاهرة فيه���ا، وان كان هناك ح���ركات موازي���ة يف رو�سيا 
وانكلرتا وغريهما. كان الكاتب االإيطايل فيليبو توما�سو مارينيتي موؤ�س�سها 
وال�سخ�سية االأكرث نفوذا فيه���ا. وامل�ستقبلية كلمة �سمولية تعني التوجه نحو 
امل�ستقبل وبدء ثقافة جديدة واالنف�سال عن املا�سي. وين�سط امل�ستقبليون يف 
جميع فروع الو�سط الفني، مبا يف ذلك الر�سم والنحت، واخلزف ،والت�سميم 
اجلرافيك���ي، الت�سميم ال�سناع���ي، الت�سميم الداخلي، وامل�س���رح، واالأزياء، 
واملن�سوج���ات، واالأدب واملو�سيقى، حيث يعت���ربون كل جزء قابل للتحليل 
، يحلل���ون املو�سوع اإىل اجتزاء وكل جزء يعن���ي لهم حركة وكل حركة هي 

زمن. 
*15 ف���ن  البوب – اآرت، ظهر يف مطل���ع ال�ستينيات وكان حماولة ن�سف جادة 

ون�سف �ساخرة خللق فن رفيع م�ستخل�س من القيم و املواقف وخ�سائ�س الثقافة 
اجلماهريي���ة يف املجتمع اال�ستهالك���ي وكان ردًا عل���ى االإ�سفاف التجريدي 
العبث���ي ال���ذي اأ�س���اب احلرك���ة الفني���ة يف ال�ستيني���ات بعد �سي���وع اأ�سلوب  
جاك�س���ون بولوك،  امل�سمى الفن احلركي حي���ث كان ُيلقي بلوحاته العمالقة 
عل���ى االأر�س ويدور حولها راق�سًا ي�سكب االألوان كيفما اتفق من االأواين و 
االأقماع وي�سعد على ال�سلم املزدوج اأحيانًا ليلقي باألوانه من اأعلى، وقد ثار" 
البوب - اآرت " على االأ�ساليب الذاتية البحتة وهبط الفن من الربج العاجي 
 Popular Culture اإىل اجلماه���ري و كلمة " بوب " هي اخت�سار لكلمتي
مبعنى الثقافة ال�سعبية اأو اجلماهريية اأو ثقافة رجل ال�سارع ، وقد اقتب�س فنانو 
ه���ذه املدر�سة عنا�سرهم املر�سومة من اإعالن���ات الطرق و املعلبات و خمتلف 
ال�سل���ع اال�ستهالكية وواجهات املحال التجاري���ة و موطن احلداثة هنا يرجع 

اإىل توافقه مع انت�سار االأفكار الدميقراطية و ازدياد االهتمام بال�سعوب .
*16  ه���و تي���ار يف الفن���ون الت�سكيلية يف الف���ن احلديث مت ت�سميت���ه باالأوب 
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اآرت Op Art  اخت�س���ارًا للف���ن الب�سري ويظهر يف م���ا �سّمي ب�"حتري�سات 
ب�سري���ة جتريدي���ة" اأي االأعم���ال الت���ي تثري عن���د امل�ساهد رد فع���ل نف�سي- 
فيزيولوج���ي با�ستعم���ال الفن���ان ر�سوم���ا ذات تاأثريات متموج���ة تثري العني 
وحتريه���ا لتوحي بحركة تقوم عل���ى مبداأ خداع الب�سر اعتم���ادّا على تداخل 
االأ�س���كال الهند�سّية والتي تكون عادة باالأبي����س واالأ�سود، هذا التّيار تطّور 
م���ن االإيحاء باحلرك���ة يف اللوحة اإىل احلرك���ة الفعلّية يف الف���ن احلركي وقد 
ع���رف با�س���م L’art cinétique الذي قد مار�سه جزئي���ًا اأو مّهد له عدد 
من فناين االأوب اآرت اأو الفن الب�سري. واحلقيقة اأن حماولة نقل احلركة، يف 
العمل الت�سكيلي، من جم���ال االإيهام املنظوري اإىل املجال الواقعي والفعلي قد 
بداأت م���ن بداية الع�سرينيات، وارتبطت باالأعم���ال ذات الطابع االختباري 
للم�ستقبلي���ني وماليفيت�س وبف�سر وغاب���و ودو�سان خا�سة، كما ارتبطت من 
جه���ة ثاني���ة باأفالم ال�س���ور املتحّركة، كاأف���الم والت دزين، اأم���ا على �سعيد 
الفن���ون الت�سكيلية فكانت احلركة اأحد اأب���رز اهتمامات الفن الالمو�سوعي، 
بدءًا باحلرك���ة الدائرّية التي توهم بها "دوائر" دول���وين اللونّية منذ ما قبل 

الع�سرينيات، وحتى احلركة االآلّية والعفوّية يف الفن التحركي .
*17 ظه���رت يف الواليات املتحدة االأمريكية حركة جدي���دة لفناين اللوحات 

الت�سوير الواقعي���ة املاأخوذة من م�ساهد احلياة اليومي���ة – كاإلتماعات زجاج 
ال�سيارات والطرق ال�سريعة ال�سبيهة باأيقونات وواجهات املحال التجارية– 
والت���ي تب���دو جميعها للوهلة االأوىل �س���ورا. ولقد واجه ه���وؤالء الفنانون يف 
بادئ االأمر موجة من االنتقادات ال�سديدة ولكن حركة الت�سوير الواقعية / 
الواقعية الفوتوغرافية بدلت روؤيتنا لهذا النوع من فن الر�سم باأدق التفا�سيل 

اإىل ما ال نهاية. 
*18 ف���ن االأداء، ظهر كتجديد الأوىل جت���ارب امل�ستقبليني االإيطاليني والرو�س 

بع���د احلرب العاملّية االأوىل، كما لتلك التج���ارب الدادائّية ؛ واأما امل�ستقبلية 
االإيطالّي���ة فقد كانت اأول حركة حديثة قامت بهج���ر املر�سم و�سالة العر�س 
الفّن���ي مل�سلح���ة قاعات املحا�س���رات وامل�سرح وال�سارع، وذل���ك بدعوة من 
 1913 ع���ام  يف  موؤ�س�سه���ا "مارينيت���ي / F.T.Marinetti"  فاأ�س�س���وا 
ن���زل  كم���ا  ؛   "le theatre de varietes/ املنّوع���ات  "م�س���رح 
امل�ستقبلي���ني الرو�س اإىل ال�سوارع الإداء اأفع���ال ون�ساطات فنّية، وكان منهم 
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 David/ بورليوك  ال�ساعر "ماياكوف�سك���ي /Maiakovski" و"دافيد 
1950، حني قّدم  عام  االأداء" يف  "فن  بدايات  قد ظهرت   ، "Burliuk
 "Sarah –  Bernhardt/ ج���ورج ماثيو يف م�سرح "�سارة – برينار
ة  يف باري����س �سهرة �سعرّي���ة قام يف اأثنائه���ا بر�سم لوحة وا�سع���ة على املن�سّ
خ���الل ع�سري���ن دقيق���ة، ليظه���ر العديد م���ن عرو����س ف���ن االأداء يف فرتة 
 ،"Georges Mathieu/ اخلم�سين���ات من اأهم منفذيها "ج���ورج ماثيو
"غوت���اي /Gutai" الفنّي���ة  "ج���ون كاج/John Cage" وجمموع���ة 

.."Kazuo Shiraga/ اليابانّية ،و"كازو �سرياجا
*19 فن االأر�س، االجتاه للفن املعا�سر با�ستخدام اإطار واملواد الطبيعة :اخل�سب 

والرتاب واحلجارة والرمال واملياه وال�سخور... وما اإىل ذلك. 
نف���ذت االأعمال االأوىل يف املناظر الطبيعية ال�سحراوية من الغرب االأمريكي 

يف 1960.
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